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L UTT-ENBERG'S 
. ' 

CHRONOLOGISGHE VERZAMELING 

~aargang -· 1914. 
I 

2 Januari 1914. BESLUIT, tot aanvulling van 
het bijzonder reglement van politie vo6r 
het kanaal door Zuid-Beveland. S. 1. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Ministei' van 
Waterstaat van 5 November: 1913, n°. 240, 
Afdeeling Waterstaat, tot aaniulling van het 
bijzonder reglement van polit\e voor het ka-· 
naal door Zuid,Beveland, vastgesteld bij Ko
ninklijk besluit van 23 Mei 1,892 (Staatsblad _ 
no. 117) en gewijzigd ·bij Koninklijk besluit van 
20 Augustus 1910 (Staatsblad n°. 266); 

Gelet op de wet van 28 [Februari 1891 
(Staatsblad n°. 69) en op het algemeen regle
ment van politie voor rivieren/ kamilen, enz., 
onder beheer van het Rijk, ;vastgesteld bij 
Koninklijk besluit van 13 'Augustus 1891 
(Staatsblad n°. 158) en laatstelijk gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 16 Deceihber 1913 
(Staatsblad no. 445); 

Den Raad van State gehoord (advies van 2 
December 1913 n°. F); j · · 

Gezien het n<J.der rapport van Onzen voor
noemden Minister van 30 Dec'ember 1913_, n°. 
289, Afdeeling Waterstaat.; I 

Hebben goedgevonden en ~erstaan: 
het bijzonder reglement van· politie voor 

het kanaal door Zuid-Bevelandl · vastgesteld bij 
Koninklijk besluit van :l3 Mei ~892 (Staatsblad 
n°. 117) en gewijzigd bij K9ninklijk besluit 
van 20 · Augustus 1910 (Staatsblad . n°. 266), 
aan te vullen als volgt : 

I. Tusschen artikel 11 en 1irtikel 12 ,wordt 
ingevoegd een nieuw artikel llbis, luidende: 

,,De draaibrug ·in de Sclwrebrug zal, ten be
hoeve van den dienst van den spoorweg (stoom
tramweg) Hansweert-station · Vlake v.v. ge
sloten zijn ·: 

,,a. van 10 minuten v66r het tijdstip van 
vertrek nit Ylake van elken trein, waarop een 
stoomtrain in de richting van Hansweert naar 
Vlake correspondeert, tot dat die stoomtrarri 
de brug is gepasseerd of de trein van Vlake 
is vertrokken ; 

,,b. van het tijdstip van vertrek nit Vlake ' 
van elken trein, waarop een stoomtram in de 
richting van Vlake naar Hansweert correspon
deert, tot 10 minuten na dat tijdstip of tot 
da·t de stoomtr:i.m de brug· is gepasseerd, wan
neer dat eerder mocht geschieden. 

,,Vo6r de· tijdstippen, vim vertrek nit Vlake 
worden gehouden de tijds.tippell', vermeld in 
de officieele · dienstregeling, tenzij de brug
wachter · mededeeling van ·-vertraging in den 
treinenloop heeft ontvangen," in welk geval 
hij daarmede rekening moet honden. 

,,Het is aan rij- en ·voertuigen verboden, op 
zoodanige wijze· van de brug gebruik te ma
ken, dat de stoomtraiildienst daardoor; naar 
het oordeel van den brugwachter, vertraging 
kan ondervinden. 

· ,,De brugwachter regelt de volgorde, waarin 
de stoomtram en de rij- en voertnigen de brug 
znllen passeeren. 

,,De bestuurders van c1·on stoomtram 'en van de 
rij- en voertuigen zijn verplicht, zich volgens de 
aanwijzingen van den brugwachter te gedragen." 

-II. Artikel 12 zal worden gelezen als volgt: 
,,Overtreding van de artikelen 3bis, 10, 11 

en llbis, derde en vijfde lid, van dit bijzon-
der · reglement w·ordt, voor :•mover daartegen 
niet bij de wet of het algemeen reglement is 
voorzien, gesti'aft : 

,,artikel 3bis; met geldboete ·van ten hoogste 
honderd gulden ; 

;,artikel 11, Ir1et geldboete van ten hoogste 
vijf en zei•entig gulden ; 
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,,artikel 10 en artikel llbis, derde of vijfde 
lid, met geldboete van ten hoogste vijf en twin-_ 
tig gulden." · 

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

's-Gravenhage, den 2den Januari 1914. 
(get.) WILHELMINA. 

De lYiinister van Waterstaat, (qet.) 0. LELY: 
· (Uitgeg: 24 Jan. 1914.). 

.3 Janum·i 1914. BESLUIT, houdende regeling 
der toelagen aan de advocaten·raadslieden 
van beklaagden, die naar den zeekrijgs
raad binnen het Rijk in Europa ziju ver
wezen. S. 2. 

WIJ WitHELl\UNA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
J ustitie van den 31 December 1913, 2de Af
•deeling A, 640; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
de navolgende regeling te treffen met be

trekking tot toelagen aan advocaten-raadslieden 
van beklaagden, die naar den _zeekrijgsraad 
binnen het Rijk in Europa zijn verw'ezen. 

Art. 1. Aaµ de advocaten in het arrondis
sement Alkmaar, die door den president van. 
den zeekrijgsraad binnen het Rijk in Europa 
op of na 20 December 1913 als raadslieden zijn 
toegevoegd aan beklaagden, die naar dien 
krijgsraad zijn verwezen, worden ter zake van 
hunne verrichtingen als zoodanig toelagen 
toegekend en wel : 

1 °. wegens de eigenlijke verdediging voor 
elke zaak · ·eene toelage ten bedrage van vijf 
en twintig gulden (f 25.-); 

20. ter zake van reis- en verblijfkosten, voor 
elken dag, waarop zij zich naar Helde,· hebben 
begeven, eene toelage ten bedrage van .vijf 
gulden (f 5.-); 

3°. wegens tijdverlies, voor elken dag, waar
op zij zich naar Helder hebben begeven -
den dag of de dagen van de behandeling der 
zaak ter terechtzitting uitgezonderd _: eene 
toelage ten bedrage van tien gulden· (f 10 . ..:...). 

Nochtans mag het gezamenlijk bedrag der 
toelagen voor verrichtingen in eene en dezelfde 
zaak de som van vijf en veertig gulden (f 45.-) 
niet overschrijden. 

2. Ter zake van de icgevolge het voorgaand 
artikel aan hen verschuldigde toelagen kunnen 
de advocaten op of na 1 April 1914 over het 
-met ingang van dien datum afgeloopen tijd
vak en vervolgens telkens · op of na. 1 Juli, 

1 October, 1 Januari en 1 April over het aan 
elk -dier data voorafgegane kwartaal_declaratien 
indienen aan het Departement van Justitie en 
wel door tusschenkomst van den president van 
den zeekrijgsraad binnen het Rijk in Europa. 

Het model dier declaratien en de verklaring 
daarop door dien president· te stellen, wordt 
door Onzen Minister van Justitie bepaald. 

3. De toelagen zijn over elk der in het 
voorgaande. artikel bedoelde tijdvakken enkel 
verschuldigcl, indien de advocaat zich in dat 
tijdvak niet aan eenige toevoeging heeft ont
trokken dun om redenen, door den president 
van den zeekrijgsraad binnen _het Rijk in 
Europa goedgekeurd. 

Onze Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden. aan_ de Alge
meene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 3den Januari 1914. 
(get.) WILHELMINA. 

De Minister van Jiist-itie, (get.) R ORT. 

(Uitgeg. 14 Jan. 1914.) 

5 Jamtari 1914.- BESLUIT, tot onteigening van 
gronden, welker bezit, ten behoeve van 

· den vestingbouw, vereischt. wordt voor het 
maken van het fort. de Riiyter bij Vlis
singen. S. 3. 

5· Jamta-ri 1914. MISSIVE van -den Minister 
· van Binnenlandsche Zaken aan de Gede

puteerde Staten der provincien, betreffende 
den hoofdelijken omslag of andere directe 

·belasting naar het inkomen. 
De raadsbesluiten tot .verhooging van het 

maximum, tot hetwelk de hoofd'elijke omslag 
of andere directe belasting naar het inkomen 
kan geheven worden, zijn _in vele gevallen niet 
op voldoende wijze toegelicht. 

Voor zoover noodig heb ilcde eer Ute ver
zoeken te bevorderen, dat bij de toelichting 
worde medegedeeld, op welken grond het voor
gestelde maximum op het· gestelde bedrag is 
bepaald en welke som. voor de opbrengst van 
de desbetreffende ·belasting in· de gemeeote
begrooting laatstelijk geraamd is. 

Ik merk tevens op, dat bij d/ vaststelling 
van het bedoeld maximum slechts rekening is 
te houden met do in J.e naaste toekomst aan
wijsbare .. behoeften en niet met uitgaven, die 
eerst na- eenige jaren· te wachten zijn. 

De llfiniste,· van Bin11enla11dsche ·Zaken, 
Voor den :Minister, 

De Secretari.s-Generaal, (get.) ,J. ·B. KAN. 
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6 Jan:uiwi 19~4. --~ESLUIT: tot tjziging van 
het KonmkhJk ·beslmt van ,30. Augustus 

·19.14 

· 1910 (Staatsblad n°. ,273), houdende: aanvul
ling van bet Koninklijk beslnit van 13 No
vember 1905 (Staatsblad n°.1302),'· ter uit
voering van artikel 48 der wet tot regeling 

. van bet lager onderwijs. S.: 4: 

WIJ. WILHELMINA,.EN"Z. 

Op. de voordracht. van Onzen : Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 17 December· 1913, 
n°. 18728/3, afdeeling Onderwijs;; 

Overwegende, dat• in: verband-met de bepa
lingen der wet van 14 Jtmi 1910 (Staatsblad 
n°. 202), het noodig is; Ons besluit vall" 30 -Au
gustus 1910 (Staatsblad n°. 273), ter aanvulling 
van het Koninklijk besluit van 113 November 
1905 •(Staatsblad n°; 302); ter uitvoering van 
artikel 48 der wet tot regeling :V,an "het lager 
onderwijs, te herzien ; 1 

Den Raad van State gehoord, advies van 
30 December 1913, n°: 18; 

Gezien het -nader rapport van Onzen voor
noemden J\'linister van 3 Januari 1914, n°. 79, 
afdeeling Onderwijs ; · 

Hebb~n goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

Eenig artikel. 

· Artikel 3 van Ons besluit va~ 30 Augustus 
1910 · (Staatsblad n°. · 273) wor1t gelezen als 
volgt: 

,,De aanvullingen, bij dit beslu~t aangebracht 
in Ons b~sluit van 13 No';ember 1905 (Staats
blad n°. 302), blijven van kracht tot 1 Januari 
1915." · I · · 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoerfug · van dit besluit, het
welk in het Staa_tsblad en in dei Nederlandsche 
Staatscov,rant zal warden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Ra~d 
van State. · I ·· 

's Gravenhage, den 6den Januari 1914. 
I 

(get.) W I L H E L l\I IN A. 

De 111inister van Binnenl~ndsche .Zaken, 
(gel.) CoRT. v. 1?· LINDEN. 

(Uitgeg. 15, Jan. 1914.) 

6 Januari 1914. BESLUIT, tot; wijziging van 
het Koninklijk besluit · van 30 Augustus 
1910 (Staatsulad n°. 274), houdende aanvul
ling van het Koninklijk besluit vau·13 No
vember 1905 (Stacitsblad -n~. 303), ter uit
voering van artikei 59 der ,~et tot regeling 

- I 

v,n het l,g~ ondomij•. r 5. 

Wr.J WILHI~L~{INA, ENZ .. 

Op · de voordracht van Onzen Minister · van 
Binnenland · che Zaken· van 17-" December 1913, 
n°. 18728/3, atdeeling Onderwijs ;' 

Overwegentle, 'dat in· verband· met de bepa
lingen der wet· van 14 Juli 1910 ('Staatsblad 
n°: 202); het noodig is, Ons besluit van 30 Au
gustus 1910·(Stiwtsblad n°. 274), ter aanvulling 
van het Koninklijk besluit van 13 November 
1905"'(Staatsblad n°. 303), ter· uitvoering van 
artikel 59 der ·wet tot regeling van het lager 
onderwijs te herzien·; 

Den Raad vah State gehoord, advies van 
30 December- 1913, n°. ·18; 

Gezien het· nader fapport van ·onzen voor
noemden .i\finister van 3 Januari 1914, n°. 79, 
afdeeling Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
" · te bepalen-: 

Eenig artikel. 

Artikel 3 van Ons besluit van- 30 Augustus 
1910 (Staatsblad n°. 274), wordt gelezen als 
volgt: 

,,De aanvullingen, bij" dit besluit aangebracht 
in Ons beslilit van 13 November.1905 (Staats
blad n°. 303), blijvert van kracht tot 1 Januari 
1915.": . 

Onze iVlinister van Bi:imenlatidsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit· besluit, 
hetwelk in·het Staatsblad en in de Nederlandsche 
Staatscourant zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad van 
State. 

's Gravenhage, den 6den Jauuari i914. 
(get.) W ILH ELM IN A. 

De Minister van Binnenlandsche Zalcen, 
(get.) CoRT v. D. LINDEN. 

(Uitg~!J- 15 Jan. 1914.) 

6 Jarmari 1914. Bi,;sLurT, houclende beslissing 
dat een geschil in den zin van art. 16, 
tweecle Iicl Begraaf,yet rtiet alleeil. dan aau
wezig is, wanneer, de -pitrtij die _het,verlof 
vroeg, een weigerencl ;,ntwoor:d daarop 
ontvarigen · heeft, maar ook clan; w:rnueer 
·dercle belanghebberiden van oordeel zijn, 
dat door het verleena· verlor· de wet ver
keerd is toegepast en ·daa:rdoor hun recht 
of belang gelaedeerd is. " 

1VIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkencle op het .beroep, ingesteld door 
H. CROY MANS en A. w ALRAEVEN" te Limmel, 
gemeente 1Weerssen, tegen het besluit van Ge-
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deputeerde 'Staten van Limburg van 26 Sep· 
tember 1913, 3de- afd. l•.·9177/8 I, waarbij hun 
is te kennen gegeven, dat geen termen .bestaan 
voor tusschenkomst in zake hun .bezwaar- tegen 
het door Burgemeester en Wethouders van 
Meerssen bij besluit van 4 De_cember 1912 aan 
het Parochiaal Kerkbestuur van Limmel ver
leend verlof·de .bestaande Roomsch,Katholieke 
bijzondere begraafplaats te Limmel, gemeente 
M ee1·ssen, te vergrooten ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de ge
schillen yan bestuur, gehoord, advies van 
17 December 1913, n°. 385;. 

Op de voordracht va_n_ Onzen Minister· van 
Binnen_landsche Z_aken _van. 3_ Januari 1914, 

.n°. 11184, afdeeling Volksgezondheid. en -Arm
wezen; 

Overwegende: dat Burgemeester en Wethou
ders van Meei-ss_en bij _besluit- van 4 December 
1912 onder de in dat besluit omschreven voor
waarde aan het Roomsch-Ratholiek Parochiaal 
Kerkbesti.mr te Limmel"verlof hebben verleend 
om de bestaande begraafplaats te vergrooten, 
met het aangrenzend perceel seetie. C. n°. 3012; 

dat H. CROYM.A.NS en A. w .A.LRA"EVEN tegen 
clit besluit bij Gedeputeerde Staten verzet 
hebben gedaan en zij dat yerzet hierop gron
den, .dat de nieuwe aangelegde begraafplaats, 
in strijd met. het bepaalde in art. 16. lste 
lid, der gewijzigde wet van 10 April 1869 
(Staatsblad n°. 65), tot vaststel\ing van bepa
lingen betrekk_elijk_ het b_egraven van lijken, de, 
begraafplaatsen en d_e begrafenisregten, zou 
zijn aangelegd op een afstand van minder clan 
50 M. van eene bebouwde kom van de ge
meen te M ~erssen ; 

dat Gedeputeerde Staten bij besluit van 
26 Septeml;>er · 1913, 3de afdeeling l•. 9177 /8 I, 
ter kennis van de reclamanten hebben gebracht, 
dat in deze aangelegenheid voor hunne tus
schenkomst geene termen bestaan ; 

dat Gedeputeerde St;ten dat besluit gron_den 
op de overweging, dat artikel 16, 2de lid, der 
evengenoemde wet, inhoudt dat:gesehillen over 
de toepassing van het lste lid van gemeld 
artikel 16 'Yorden beslist door hun college ; 

·dat naar den zin _van dit voorschrift alleen 
dan wanneer.de partij, die het-verlof.tot uit
breiding vraagt, van de partij, die op de aan
vrage moet ·. bes~bikk~n,. ~en weigerend ant
woord ontva~gt. de. eerstbe~oelde· van· die wei
gering bij hun college in vo·orziening kan 
komen; dat de reclamanten niet verkeeren in 
evengezegde rechtspositie en derhalve hun 
beroep niet-ontvankelijk is;" 

dat van <lit besluit van Ge.dep~t~erde Staten 

H. CROYMANS _en A. ,WA:LRAEVEN•bij Ons in 
beroep. zijn gekomen,. aanvoerende, dat Gede
puteerde Staten over hunne bezwaren uitspraak 
badden moeten doen ; · . · 
'_Overwegende, dat.' onjuist is de meening van 

_Gedeputeerde Staten van .Limburg, dat het 
verzet door de reclamanten gedaan-, tot -hunne 
tusschenkomst geene aanleiding kan geven ; 

dat immers het lste lid van art. 16 der meer
genoemde wet het aanleggen van een .begraaf
plaats op den afstand van ten minste 50 M. 
van elke bebouwde _kom eener gemeente ver
bie_dt en het 2de, lid van dezelfde wetsbepaling 
de. beslissing·van_ geschiHen, die over de toe
P!!Bsil_lg .van h!lar eerste lid rijzen, in t(lgen
s_telling van. het bepl)rkt beroep in artikel 14 
der wet toegekend, gansch algemeen opdraagt 
_aan _Gedeputeerde Staten. en in beroep aan Ons_; 

c:!.!!t dus - bijaldien, ,gelijk hier · het ge".al 
is, derde belanghebbenden van oordeel zijn, 
dat bij. het aanleggen van een begraafplaats 
aan het lste lid van art. 16· djer wet een ver
keerde toepassing is, gegeven _en zij, van mea
ning, dat daardoor hun recht of belang is ge
laedeerd, tegen deze to\)passing bi.i _ Gedepu
teerde. Staten bezwaa_r. indienen - er is een 
geschil in den zin van het 2de lid van art. 16 
der wet, dat door Gedeputeerde Staten en in 
beroep door Ons moet. warden beslist; 

dat Gedeputeerde- Staten van I;,imbiwg daar
om ten .onrech_te_ geen~ termen hebben gevon
den op het_ ingediend· verzet uitspraak te-doen 
·en deze uitspraak tbans alsnog door Ons be-
hoort te _warden gedaan-; · 

Overwegende 0illtrent l;i_et bezwaar der recla
manten, dat ~powel uit de ingekomen ambts
berichten als uit de overgelegde teekeningen 
onomstootelijk blijkt, dat inderdaad -bet, krach
tens )let besluit van Burgemeester en Wet
houde~s van Meerssen van 4. December 191:.i 
door het R. .K. Kerkbestuur der parochie 
Limm~l aangelegde nleuwe gedeelte der be
graafplaats in de parochie Limmel is gelegen 
op een geringeren afstarid van een babq,uwde 
kom van ·de gemeente Meerssen dan de wet 
als minimum in acht te nemen gebiedt; 

dat dus Burgemeester en Wethouders dit 
verlof , niet badden: '!"logen geven en het uit
breiden der begraafplaats achterwege moet 
blijven; 

_Gezien de gewijzigde wet ;an 10 April 1869 
(Stdatsblad n°. 65); ' · _. 

Hebhen. goedgevonden .en verst"aan :: 
met vernietiging van· het besluit van· Gede

pu~eerde Staten van Liniburg _van 26 Septem
ber 1913, 3q.e afd. !•, 9177 /8 I e_n van d_at van 
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.Burg\lmeester en Wetb,ouders van Meerssen:van 
4 December 1912 te beslissen dat, de vergrooting 
der bestaande begraafplaats van het R. K. Paro
chiaal Kerkbestuur te Limmel, gemeente Meers
sen, met het aangrenzend perceel, kadastraal 
bekend gemeente Meerssen, Sectie C. n°. 3012 
door art. 16, lste, lid; der. gewijzigde wet van 
10 April 1869 (Staatsblad n°. 65) is verboden. 

Onze Minister :nn Binnenlandsche Zaken 
is belast enz. (W. v. D. B. A.) 

de smederij en voor ventilatie een koker in de 
zoldering moet worden gemaakt waarvan de 
doorsnede niet·minder mag zijn clan 0.50 x 0.50 
binnenwerks en reikende tot 1 l\:I. boven de 
nok van het dak ; 

5°. dat ter vervanging van de· voorwaarde 
sub 2°. van.,het besluit van 16 Juli 1903 na 
8 uur des avonds noch v66r 6 uur des morgens 
geraasmakende arbeid -in of buiten de inrich
ting mag worden verricht ; . 

dat van dit besluit A. J. SoMMEN bij Ons 
6 Janu.ari 1914. BESLUIT houdende beslissing in beroep- is gekomen, aanvoerende dat de 

dat een besluit van Burg. en Weth., ;e~- reeds 65 jaar 'bestaande grof- en hoefsmederij, 
me~dende dat de noodza~elijkheid is ge- geheel gedreven door handkracht, een gewone 
bleken nieuwe voorwaarden te verbinden werkplaats met een of twee knechts is en dus 
aan eene vergunning, · nil't beantwoordt geene fabriek is waarin de werktuigen machinaal 
aan het voorsehrift van art. 17, tweede worden gedreven, zoodat het gevaar, de schade 
lid der Hinderwet. I of hinder voor een ander in geen enkel opzicht 

is vergroot; dat de bestaande ruime schoor
WIJ WILHELMINA, ENZ. ! steen van den vuurhaard eene hoogte heeft 

.Beschikkende op het beroep, ingesteld door van 13M. bovenden beganen groud en van boven 
A. J. SoMMEN te Breda tegen ,het besluit van voorzien is van een kap, · zoodat nimmer van 
Burgemeester en Wethouders, dier gemeente eenig brandgevaar of van onvoldoenden rook
van 2 Juni 1913, n°. 14, waarbij nieuwe vo.or- afvoer is gebleken en de verhooging ,tot 15 M. 
waarden zijn verbonden aan de den 5den Au- geen grond kan vinden in gebleken noodza
gustus 1847 verleende vergunning tot het kelijkheid; dat hij vooral ernstig bezwaa,r heeft 
oprichten van eene grof- en : hoefsmederij in tegen de punten 2, 3 en 4 · der nieuwc voor
het perceel aan de Boschstraat; wijk A n°. 579, . waarden, wijl hem hierdoor zijn bedrijf zoo goed 
thans n°. 32, nadei; aangevuld bij besluit van als onmogelijk wordt gemaakt ; dat toch de 
voornoemd college van 16 Juli 1903;. -hoefstal voor het beslaan van paarden binnen 

Den Raad van State, Afdeeling voor de ge- de _smederij_ staat en alleen het wegneembare 
schillen van bestuur, gehoo'rd, advies ~an dwarsijzer, waartegen de achterpooten van 
17 December 1913 n°. 395; ; een paard worden opgehaalc\, er 32 c.l\:L buiten 

Op de voordracht van Onzen l\finister van ~alt, wat bij een trs.:t;oirbreedte. van ruim 
Landbouw,_ Nijverheid en Han4.e1 ya~ 2 J~nuari 4 M., waarvan naar zijne meening nog een 
1914, n°. 5H, Afdeeling Arbeia; , strook zijn persoonlijk- eigendom is, nimmer 

Overwegende: dat Burgemeester en Wet- eenig bezwaar vo,,r het publiek heeft opge
houders bij bovenvermeld besluit uit overwe- leverd ; dat, moet nu de hoefstal zoodanig 
ging dat de noodzakelijkheid daaryan is ge- worden verplaatst, dat het beslaan gehecl 
bleken, aan genoemde vergunping de volgende binnen de smederij kan geschieden,. de paarden 
nieuwe voorwaarden hebben toegevoegd: · dan te kort bij het smidsvuur en het aanbeeld 

1°. dat de schoorsteen va~ den vuurhaard komen te staan, wat tot groote ongelukken 
moet worden verhoogd tot ~5 M. boven den_ aanleiding zou kunnen geven, terwijl door het
beganen grond, terwijl de doorsnede niet minder sl~iten v~n deuren en ranrnn te weinig licht 
mag zijn dan 0.049 l\il2; j valt op de werkzaamheden van het beslaan ; 

2°. dat gedurende alle workzaamheden bij dat nu, behalve den bestaanden ruimen schoor
het beslaan van paarden alle deuren ·aan de steen, nog een kok"r 1noet worden gemaakt voor 
straatzijde moeten . gesloten zijn, alsook de afvoer van rook en damp,. die er niet zijn en 
ramen, en gedurende <lien tijd nimmer eenig waarvoor !iet bovenhuis aanmerkelijk 111oet 

deel daarvan, onder welk voorwendsel ook, worden v_erbouwd ; dat de werktijd met een 
mag dienen voor afvoer van ;rook of dampen ; uur . wordt ingekrompen wat in gewone om-. 

3°. dat in verband met de ,voorwaarden· sub standigheden niet erg is, maar toch enkelP 
2°. de hoefstal met toebehooren ;e:ciodanig nioet malen groot ongerief zal opfeveren: dat appel
worden verplaatst dat de · d~uren tijderis het la1it het panel in 1911 heeft geko_?ht en niet 
beslaan vari paarden g'esloteri zijn; · · · · · heeft kunnen vermoeden dat hem zonder 

4°. d_at voor afvoer van rook: en dampen ~it .. noodzak~lijkhe~d zulke kostbare ., bepalingen 
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-zouden ·warden opgelegd, te meer waar. al het 
mogelijke wordt' gedaan om bet publiek niet 
hinderlijk te zijn, wat dan ook kan blijken uit 
-eene door ·hem overgelegde lijst van gezins
hoofden, alien in zijne onmiddellijke omgeving 
wonende, die gaarne verklaren dat ·hun door 
het bedrijf hoegenaamd geen gevaar, sch~de of 
hinder wordt aangedaan; dat hii, gedwongen 
wordende de nieuwe bepalingen ongewijzigd 
-op te vol~en, zijn_ brood niet !anger ·'Ileer z,1! 
kunnen verdieniln en clan ook verplicht zc,u 
worden om zijn pand met geldelijke schade 
aan hen die '.aeenen bezwaren te hebben, te 
verkoopen; 

Overwegende : dat krar:htens art. 17 lid 2, 
,der Hinderwet geene nieuwe voorwaarden 
mog~n worden opgelegd clan bij e&n met 
redenen on~kleed b,,s:uit ; 

dat het bestreden besbit van Burgemeester 

en Wethouders van Br;eda, waarin sle_chts ver
meld'wordt dat de noodzakelijkheid ii; gebleken 
nieuwe voorwaarden te verbinden aan de ge
no.emde vergunning, niet ·aan het voorschrift 
der wet beantwoordt; 
: · · Gezirm de Hinderwet ; · ·· 

· Heblien goedievonden· en verstaan: 
het bestreden beslui~ te verniet-igen; 
Onze Min~ter·va'n Landbouw, Nijvwheid en 

Hr.ndel is bdast enz. (W. v. d.'B. A.) 

8 Janiiari 1914 .. BESLUrT; boudende uitgifte 
van schatkistbiljetten en schatkistpromes
s0en . volgen~ de wet van '4. April 1870 

(Staatsblad n°. 62), gewijzigd bij die van 
3·1 December 1897 (Staatblad n°. 281) en 
laatstelijk bij die ~an 15 Juli 1912 (Staats
blad n°. 240) en de wet van 5 December 
1881 (Staatsblad n°._ 185). S. 6. 

:8 .Ja,mari Hll4. WET, houdende vaststelling van de begrooting van Ntdei·landsch-Incliif voor 
het dienstjaar 1914. (Hoofdstuk l. Uitgaven in Nederland.) S, 7'. (verkort.) 

WIJ WILHELMINA, ENZ .•• doen te weten: 
Alzoo 'iVij in overweging genome:1 hebben, dat volgens artikel 2 de_r Indiscbe C_omptabili

teitswet de begrooting van Neclei·la11dsch-Indie jaarlijks bij afzonderlijke wet of wetten moet 
worden vastgesteld ; 

Zoo is bet, dat Wij, den Raad van State, enz. · 
Art. 1. Het Iste boofdstuk der begrooting van uitgaven van Nederlandsch-Indie voor bet 

<lienstjaar 1914, betreffende de uitgm:en in Nederlancl, _wordt vastge'sfeld als vo]gt: 
1° Afdeeling: Regeering en Hooge Colleges · f 22,000 

'177,800 
,, 38,556,802 
,, 1,396,300 

2° Departement van Justitie . . . . . 
3° Departernent van Financien. . . . . 
4• Departernent van Binnenlandscb Bestuur.' 
5° Departement van Onderwijs en Eeredienst . 
oe Departement van Landbouw, Nijverbeid en Handel. 
7• Departement der Burgerlijke Openbare Werken. 
Se Departement van Gouvernementsbedrijven . 
9• Departement van Oorlog . 

10• Departement van Marine . • . . .- . 

750,300 
. 532,379 

,, 3,308,000 
,, 15,869,860 
,, 7,241,643 
,, 5,847,376 

f 73,702,460 

~ .Januari 1914. WET, boudende vaststelling van de begrooting van Nederlandsch-Indie voor 
bet dienstjaar 1914. (Hoofdstuk ·u. Uitgai•en in Nede,·landsch-Inclie:) ·s. 8. (verko_rf.) 

\VrJ ,vrLHELMI.i,A, ENZ .••. doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat volgens nrtikel 2 der Indiscbe Comptabili

teits"·et de beg-rooting van ·Ned,;land.~cld!ndie jaarlijks .bii afzonderlijl~e ,~et of wetten moet 
worden vnstgesteld; · 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Het IIde boofdstuk der begrooting vim uitga';en van Ned~rlanclsch-Indie voor bet 

dienstjaar 1914, betreffende de iiiigff,en in Nederlandsch-Indie, wordt vastgesteld als· volgt: 
l• Afdeeliug: Regeering en Hooge Colleges. · · . f 1,324,930 
2° Departernent vnn j ustitie. . . . . . . . 9,119,481 
3• Departement van ·Financien. . . . . . . ,, 31,058,337 
4• Departernent van Binnenhindscb Bestuur, 35,591,567 
56 Departement van Onderwijs en Eeredienst. 18,914,092 

-------------- -----·-----
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6° Afdeeliiig: Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel . 
7e Deparlement der .Bj.irgerlijke ·Openbare Werken. 
8• Departement van Gouvernenientsbedrijven' . · 
9e Departement van Oorlog : . -. ··.. . : 

10° Departement vah Marine. . . ... 
11 • Plaatselijk- en gewestelijk zelfbestuur 

1914 

f 11;754,330 
37,800,622 

,, 64,046,890 
32,546,152 

,; ·.'14,093,494 
. ,, ,5,711,453 

f 261,961,348 

8 Jam,ari 1914. WET, houdende aanw1Jzmg van de middelen tot goedmaking van de uit
gaven, ·begrepen in de begrooting van Nederlandsch-Indii! ·voor het dienstjaar 1914. 
(Hoofdstuk 1. Middelen· in Nederland.) · S. 9. (verkort.) 

Wr.J WILRELMINA, ENZ .••• doen te ~veten': 

Alzoo Wij in overweging ·geriomen hebben;- dat -volgens artikel 2 der Indische Comptabili
teitswet de middelen tot dekking der uitgaven, begrepen in de begrooting van Nederlandsch
Indie, jaarlijks bij afzonderlijke wet of wetten worden aangewezen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Tot goedmaking van de uitga~en, _begrepen in _de beide hoofdstukken der begroo

ting van N ederlandsch-Indie voor · het dienstjaar 1914, worden. over dat · jaar gebezigd de 
na te noemen in N ederland te_ ontvangen middelen, te weten : 

1. Verkoop van koffie, enz. _ . -
2. In het bedrag, dat aan de .in Neder/and en in Nede1·/andsch-Indie te ontvangen middelen 

tot goedmaking der in artikel 1 dezer wet bedoelde uitgaven ontbreekt, wordt zoo noo'dig 
voorzien door eene geldleening op den voet van het eerste lid van· artikel 14 der. Indische 
Comptabiliteitswet. · · · 

3. Deze wet treedt in werking met den lsten Januari 1914. 
Lasten en bevelen, enz. 

MI D D E L E N I N N ED E R L A N D. 

1. Verkoop van koffie . . 
2- .Verkoop van kinabast 

Ramin,g voor het dienstjaar 19i4. 

3. Verkoop van Banka-tin 
4. Verkoop van caoutchouc 
5. Verkoop van coca .. 
6. Aandeel in de winst van de Billiton-maatschappij over het boekjaar 

1913-1914 ..... · .................... . 

1,764,028 
589,248 

25,884,427 
878,700 
59,400 

900,000 

353,000 
7. Aandeel in de winst van den door de ~ederlandsch-Indische Spoorweg

maatschappij geexploiteerden spoorweg Semarang-Vorstenlanden . . . . . . . ,, 
8. Uitkeering. aan de geldmiddelen van ''N ederlandsch-Indie nit de opbrengst 

der Nederlandsche bedrijfsbelasting. _ .... • . . . . . . . . . . . . . ·. . . ,,_ 1,100,000 
9. Aandeel in de ontvangsten wegens kabeltaksen uit de door de Deutsch-

Niederlandische Telegraphen-gesellschaft geexploiteerde lijnen. . . . . · · 
10. Nominale waarde van de door 's Rijks Munt voor rekening van den 

Lande vervaardigde munten. . . . . . . . . · . . . . . . · . . . · . . · . . . . 
11. . Rente van de' kapitalen, in de Grootboeken der Nationale Schuld inge

schreven ten name van het ,,Fob.ds uit de zuivere winsten, verkregen uit aan-
muntingen voor rekening van NederlandBch-Indie" . ............ . 
12." Ontvangsten van civielen of algemeenen aard. . . . . . . . . . . . . 
13: Ontvarigsteri in betrekking tot het 'departement van oorlog in Neder-

landsch-I ndle.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
14. Ontvangsten in betrekking tot het. departement van marine in N eder

83,250 

20,700,000 

350,000 
211,435 

landsch-Indie. . . . . . .. . . . . . . . ............. " 373,000 

f 53,326,448 
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8 Janitari 1914. WET, houdende aanwijzing van. de middele;n tot goedmaking van de uit
gaven, begrepen in de begrooting van Nederlandsch-Indie. voor het diens~jaar 1914. 
(Hoofdstuk II. Middelen .in Nederlandsch-Indie.) S. 10 .. . (verko,·t.).,. 

WIJ WILHELMINA,.ENZ ..... doen te weten: . 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat volgens artikel 2 der IndJsche Oomptabili

teits\vet de .middelen tot .dekking der .uitgaven, begrepen · in de beg-rooting van Nederlctndsclt
lndil! jaarlijks bij afzonderlijke wet of wetten worden aangewezen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Tot goedmaking van de uitgaven, begrepen in de beide hoofdstukken der be

grooting van. Nederlandsch-Indie voor het.dienstjaar 1914, worden over dat. jaar gebezigd 
de 1rn te noemen in• Nederlaiulsch-Indilr te ontvangen middelen, te weten: 

1. Gerechtelijke boeten en confiscatien, enz. 
2. Deze wet treedt in werking op 1 Januari 1914. 

MIDDELEN IN NEDERLANDSO.H-INDIE .. 

Ramtng. vo/Ji" ltet diens(jaar 1914. 

Depi:titement van Justitie. 
I. Gerechtelijke boeten en confiscatien . . . . . . . . . . . . • . . • f 379,800 

33,000 2. Terugbetaling van·gerechtskosten in strafzaken . . . . . . . . . . .. 
3. Leges en salarissen van de griffiers der Europeesche rechtscolleges en 

van die der landraden en emolumenten van de gewestelijke secretarissen . . . . 
4. Hetgeen den Lande·aankomt uit de opbrengst der wees- en boedelkamers. ,, 

206,500 
143,000 

5. Betaling voor het afleggen van de examens ter verkrijging van de be-
voegdheid tot uitoefening van' het notarisambt. . . . . 

6. Opbrengst van den arbeid. der gevangenen. . . . . . . . . . . . . ·. 
7. Voor het verstrekken van voeding aan gegijzelden . . . . . . . . .. 
S. Registratie van werkcontracten, geslbten door eigenaren of administra-

teurs ·van landbouw-, mijnbouw- of nijverheidsondernemingen met van elders 
afkomstige arbeiders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9. Hefting ter zake van de. op Java en Madoera met inlanders te sluiten 
werkovereenkomsten voor het verrichten van arbeid in de buitenbezittingen 
of buiten Nederlandsch-Indie (uitgezonderd de kolonie Suriname) ..... . 

· Departement van ·Financien. 

_. 10. Verpachte middelen .. ·. . . . . . . . 
11. Opiumregie . . . . . . . . . . . . . 
12. Opbrengst der exploitatie van pandhuizen in eigen beheer. 
13. In- en uitvoerrechten en accijnzen en andere ontvangsten daarmede in 

verband ........ , · 
14. Personeele belasting . 
15. Inkomstenbelasting . . . 
16. Verponding, belasting op· de door niet-inlapders zonder ingeschreven 

wettigen titel geoccupeerde op · het land Bioeboer gelegeri .erven, en belasting 
van onroerende goederen, . hezeten kra'chtens. een titel van het v~ormalig 
Britsche gouvernement ... 

17. Openbare verkoopingen·. . . . . . . . . 
.18. , Zegelrecht . . . . ·: . . . . . . . 
19. Recht van overschrijving. van vaste goecleren. 
20. Rechten van su9cessie en_ ·van overgang bij qverlijdeµ .. 
21. Licentien tot het houden van Ohineesche speel- of.dobbeltafels ... 
.22. Belasting op het · slachten · van rurideren, biiffels, paarclen en .;eulens 
23. Belasting op het slachten,'van varkens.. . . .· . 
24. Bela~ting op. de bedrijfs- en andere inkomsten . 
25. Bijzonclere belastingen in ·de huitenbezittingen . 
26. Voorloopig gehandhaafde pachten en belastingen in het landschap 

Lingga-Riouw ·en· Onderhoo:righeden - . . . . . . . . . . . . 
27. Kortingen ten behoeve van de burgerlijke pensioenen . 

990 
2,290,900 

24,000 

129,500 

89,000 

2,885,906 
31,292,000 
7,020,000 

56,386,00Q 
1,400,000 
9,200,000 

3,000,000 
808,600 

2,204,000 
960,000 
188,000 
91,000 

2,250,000 
350,Q00 

,, . 11,200,000 
474,900 

135,000 
600,000 
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28. Bijdrageii · van Europeesche onder~ijzers bij het bijzonder : onderwijs 
ten··behoeve ·van hunne pensioenen .· .- .. ·. •; .... • ; .. -... · ... ·. 

29. Aandeel in de winst van de Ja;asclie bank over·het"boekjaar1913-1914, f 
30. Ontvangsten in verband met muntzuivering . .- . . .. .- .· .. . .. . .. 
31. Terugbetaiing · van voors·chotten;- v66r <lit dienstjaar aan Etiropeesche 

burgerlijke Iandsdiimare_n en aan anclere :Europeanen· verstrekt , . . . .. . . 
32. Terugbetaling van voorschotten v66r·: dit: dienstjaar aan inlandsche 

burgerlijke landsdienaren verstrekt. . -.... 

Departement van Binnenlandsch Be-stuur. 

33. Bijdragen aan de landsmiddelen uit 'niet onder rechtstr~eksch bestmir 
gebrachte landschappe~ ........... · .. 

34. Hoofdgeld . van heerendienstplichtigen. 
35.. Afkoop van heerendiensten . . _- .' .'_ . 
36. Kadaster .' ... .' .' .' .' . .' .... · . . 
37. Lande!Uke inkomsten en ·andere grondlasten 
38. Afstand van gron·d . . . . . . . . : . . ; 
39. Landbouwconcessies op de. buitenbezittingen . 
40 .. Vergui:mingen j;ot landexplorati\l i,n de buitenb_ezit~ingen ..• ; 
41. Verhuur van vischvijvers ............ -- . - . : . 
42._ A:fi.ossing-en :rente ter zake van vo6r de.oprichting van tuinbouwhoeven 

verleend ]andbouwkrediet . . . . . . . . .• . . . . . . . . . . . . . . . 
43.. Aflossing en rente voor kapitaalverstrekking en terugbetaling van uit

gaven voor de aanstelfuig van persorieel ten. beho~ve van par~iculiere k;ecliet· 
banken en desa-kredietinstellingen : .. • . , . , · ..... , .:· .' ... _· . _. :. 
, 44. Centrale kas voor het volkskredietwezen ........ · . ·: •.. · 

45. Terugbetaling van aan_de _inlaI1dsche bevolking. va;;_ ~a~a en Madoer~ . 
verstrekte voorschotten voor den aankoop van ambtsvelden voor de desa-
besturen ... '. ..... ' .... ·. : ·· .. ::·; · .. ·. · ., . · .• : . · .. · ... 

46. · Inkomsten uit. bestuurs-telephoonnet~en . . . . ._ . . . . . . . • . · · 
47. Terugbetaling van het aan radja en mantri's van Bolaang Morigondou_ 

(residentie Menado) verleend ·renteloos voorschot ........ ;. · ... . 
48. Terugbetaling van het· aan de landschapskas van Karangasem (residentie 

Bali en Lombok) vl)rleend renteloos voo~schot . . • . • : · : ·-. . . ., • . . 
49. Terugbetaling van het:aan den Sultan van Djokjaka:rta verleend rentefoos 

v_oorschot . . . _ . _ . . . . . . • . • . . . . . . . . . . • . : :. . . . . . . • . • . . 
50. Terugbetaling van het aan Raden Adipati Ario Mangkoe Adiningrat, 

regent van Pamekasan (Madoera) verleend renteloos voorschot . . . _. . . ·. 
5i. Terugbetaling van het aan het zelfbestuur van Gian3ar verleend rente: 

loosvoorschot ..... .' ..•.... · .. :: .. :· . . ,.·· ...•.•. ·: 
52. Terugbetaling va_n het aa~ Teukoe Mohamad Ali Akbar, w'aarnemend- . 

bestuurder. van heti landschap Kawaj XVI (vciorheeri Meulabcih)' ,erleend·rente-
loos voorschot . . . . .- . . : . . . . ·. . . . · . -·. · . . . • ; ·. . .-. . . . . 

53. Terugbetaling- van het aan-Teukoe Oema, waarnemend bestuurder van · 
het landschap IX Moekims· Keuwangan (Atjeh en Onderhoorigheden)·verleend-· 
renteloos voorschot . . . . . · . ; · . · .. . :, . ·. . . . . . . . . . . • . . , · . 

· 54. Terugbetaling van het -aan Teungkoe Keudjroeen Tji Moehamat Ali 
Basah, bestuurder: van' het landschap Samalanga •verleend renteloos· voorschot.: 

55. Terughetaling van het aan·Goesti Roem, Panembahan van het landschap 
Simpang verleend renteloos voorschot. . .- '. . . . .- . .- . • . • . . . . . 

56. Terugbetalirig van het · aan het · zelfbestuur -van Sanggau· ·(residentie 
Westerafdeeling van Borneo) verleend- -rehteloos voorschot. . . ·: • .- ;·. . . .:. . . 

Departeme~t ~~n Onde;wijs e;,, Eeredie~st. 

57. Onderwijs . . . . . . . . . . . . • · :, . ·• . • .- . ,· . . . . 
-58. - Entreegelden voor de bezichtiging van Hindoemonunienten . i · · · 

1914 

Memorie. 
616,000 

JJJemorie. 

1,103,000 

· 341,000 

1,694,000 
5;319,000 

. ' 270,000 
95,000 

20,373.000 
.. 2,062,000 

. 79,700 
''JJfemotie. 

16',000 

2;300 

11Iemorie. 
· 122;000 

11;800 
50,600 

3,000 -

1,000 

'19,200 

3,000 

12,500 

840 

6.000 

2,160 

1,260 

2,400 

. 1;310;soo 
·2,000 
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59. Vergoeding voor· de verpleging en begrafenis_ van lijders .. in de krank, 
zinnigengestichten en burgerlijke ziekeninrichtingen. . . . . . . . . .. .• • . . . 

60. Vergoeding· voor het geneesktmdig· onderzoek vaq _passagiers van· pel, 
grimsschepen . ................ ;•·.• .. • .· . , ......... · ·. 

1 61. Landskoepokinrichting te B.atavia. .en vaccinatie-bureau's te .~emarang 
en Soerabaja_. . . . . . . . . .. •. , .. · .• ,. ,, 

62. Geneeskundig laboratorium .. . . _. . . ..' . 
63. Belasting op het houden "an lotcrijen . 
64. Ontvangsten uit den verkoop van kininetabletten 

Departement van Landbouw, Nijverlteid en Handel. 
65. Inkomsten van de reproductie-ateliers .en _opbrengst van den verkoop 

van door het depart~~ent uitgegeven· pubiicaties'. ·.. . . ' 
· 66: Schoolgelden van de· middelbare laridbouw·school. 
$( )iikomoten van de culturirschocil . . . . · '. : : . · · 
68 .. Verkoop van producteri .-uit den ,cultuurtuin: . 
69. · V:f'.rkoop van prodricten van ·de proeh-elden en. van den selectietuin 

voor rijs:t. en ·tweede gewasseri . 
7o:·. Koffi3 . : . : . : . : ; 
71~ · Kina . . . . . . : . . . 
72. Opbrengst van de' gouvernefueiit~guttaperchri-ondernemhig 
73. Opbrengst van. de· gimvE)i:nenientscaoutchoilc-ondernen:iing 
74. Boschwezen .. ·. · .. ' .. : . . ·:· : ·; .. · ....... : 
75: Verko'op · van· zout ten l:ielioeve van vischzout'erijen. 
76. Inkomst~n· _uit ·de parelvisscherij. .' : . : . ·. . ... 
77. lqkomsten met betrekking.·tot de zeevischvangst .. 
i8. Inkomsten voortvloeiende uit de 'Jieffing van dekgeld!)n 
79:· . Inkomsten van den cursus voor hoeftieslag te Bandoeng ·. . 
80. Inkomsten van 'µe. inla~dsche· ve~artsenschoor en ·van.· den cursus · tot 

opleiding van niantri's vooi: 'den burgeriijken veea~tsenijkundigen diernit en van 
keurmeesters ·van slachtvee en vleesch ·te Buitehzorg._: . _: : ...... . 

81. Inkomsten voortvl9eiende u_it het· keuren ·van· slaclitvee· en deJsch. ·. 
82. Belasting op· honden ·. : . . : .. . . . : . ; . . . 
83. Verhuur van vogelnest-· en ineststofgrotteii. . . 
84: Vergunning 'tot 1nzamelh°ig van Jchildpadeieren. 
85. Abonnementsgelcleri voor de jm blicati~s· .. van· de ·afdeeling"'Nijverheid 

en. II~ndei .. : .. · · •.. ,_ ·. ·. · .. · ..... · .... _, ·: .' · ' 

86. · Inkomsten 'van het handelsl,aboratoriuin ·, . · 
87. IJk van ·materi en ge1iichten .. ·. ·;· . : .. 
SS. Ontvangste_n van 'het hulphiireau voor den . indust,rieelen eigendoni . 
89. Schoolgelden ·van. de am bachts~choleri ~oor inl~nders. : : ·. : . . . : 
90: · Opbrengst, van deri -verkoo'p ,van op de huisvlijtscholen vervaardigde 

artikelen. · .... : ·.·',;·_ ... '-.' .· '. ·' .... '. .. · .. ; ~ ; ·: . · .. · · · 

Departement der Bitrger(ij"e.Ope'IJ,bctr~ TYerken. 
91. Verkoop en verh_uur van:-4uizell .en andere gebouwen . . . . . 
92. Ontvangsten voortvloeienge .. u,it .waterleidingen en. overvaarten 
93.· Schut-. of doorvaartge~den· .bij enkele lands~Iuizen in de residentien ;Bata

via, Semarang en Soerabaja· .: ; ._. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•. .. . . .. 
.. 94.- Retributien . van ondern!'),mingen . van •landbo.uw en nijverheid. ter ver

goeding van de uitgaven vo.or he~,toezicht _op de,:waterverdeeling, tusschen_ de, 
daarbij belanghebbenden , . .. . . .. .. ,_ . .. .. .. . . . , . ·. , . . . _, .. . . -: , 

• 95. Vergoeding, der k9sten ,van- oi:;iderzoek en beproe:ving van stoomtoestellen 
en van vernieuwde akten vsi,n vergunning tot gebruik dier toestellen, . . . . 

96. Terugbetahng door de gemeente. Soerabaja vai:J. de kosten van den aan-
Jeg der drinkwaterleiding·aldaar en van ver;chtildigde rente· .. - ..... . 

97 . . 'J'erugbetalipg ~oor de I_oc,t!E) :i;a<).eri va_n .de uitgaven yoor.ter beschik
king•: van die raderi gesteld personeel • . . .. . . . . . . . . .. , • .. . • .. . 
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I 146,000 

39,000 

8,500 
7;500 

4(000 
20,000 

1,700 
Jliemorie. 

1;2so 
1,000 

9,500 
s74;ioo 
11,000 

250,000 
Jliem,(}rie. 
8,230;500 

14;600 
46,680 

5,500 
5,700 

900 

3,000 
11,700 
22,400 
34,500 
4,882 

1,400 
·2,300 
7,100 
6,000 
2;200 

1.300 

120,000 
2,620 

70,700 

,10_8,000 

39,600 

94,500 

28,600 
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98. Ontvangsten, voort':loeiende uit .de exploitatie van. haveninrichtingen 
in Nederlandsch-Indie. . . . . . . . . . .- . . . . . . . . . . . ...... ;/ 1,795,000, 

99. Opbrengst van. ten. behoeve . .;,an _a1~dere c;liensttakkeii _en. v~n par~i-
culieryn verrichte werkzaa~heden in de J_abo_ratoiia ,vo:or materiaal~onderzoek._ ,, 1lf enwrie. 

Departement van Gouvernement.sbedrijve1i. 

100. 
101. 
102. 
103. 
104. 

, 10§. 

Opiu~bereiding .. 
Landsdrukkerij 
Mijnwezen . 
Tin .... ·., 
Steer1kolen . 
Zout .. , .. 

106. Brieven-. _en p~kketpo~t. 
107.- Telegraphie . . ·. · . . . 
108_- ·, ·•reJephonie.· . . . .. . . . 
109. Bijdrage van .het depa~tement . ,;an financien in .. de kosten van. )let ,p_er-

~oneel :Yan den post- en telegraafdiensb . ....... , . .. . . . . . . . . . . ·. -: . . -
ll0. Hetgeen , den . Lande aankomt: uit, de opbrengst .van de. particuliere 

telephonen ... _ .... : . . . , . _., .... , ...... , .. '. ... _ ......... _, , . , 
1-11. , Teruggaaf door de postspaarbank van de te _haren _behoeve geqane 

uitgaven en verr,ekening van, de, door die instelling verschuldigde vergoedingen; 
voor zoover niet elders . omschreven . .. . . . ... ; 

ll2. 
ll3. 

Spoor- en tramwegen 
Transportdiensten 

'Departemeiii' vaii Ooi-log. ' 

ll 4. Boeten en andery _ontvii,ngst~ii', 'voortsp.ruitende uit . qe contracten van 
aanneming en uit,leyeran'.ticn .. · ....... ,; .. ,• ...... , .... , ... _.·. 

115. - Terugbetaling van verpiegiiigs-. en· begrafeniskosten-in .de hospitalen 
door patienten, .voor (;igen rekeni1_1g opgenomen ......... . 

116. Artillerie-constructiewinkel . . .. · . ·. ·. . . . . . . . . , . · . . . . . · ... 
117- Topographisch bureau en lithograp\1.isch etablissement·- . . ... · .. . . 
1 is. Verkoop ·en. verhuur van voor 's Lands dienst bestemde bruikbare 

vaste en andere goederen ... , . ,; ......... : . ... . , . .' ........ . 
119. Verkoop_ van .bier aan. de _militaire cantines. :. . . . ... ,. . . 
120. Verkoop van onbruikbaar geworden .en ,overtollige va,-te en andere. 

goederen . . : ,, .. . . . . · . , ._ .. . .. , . , . 
121. Stoomtramwegen in Atjeh. . . , . . . . . . . ;, . . . ,, .· .. •,. . . 
122. IJsfab~iek_ te_ K:oeta ~~dja ... : . , ... , .· ; . . . . ... , : .... , . . . . 
123 .. VerJtrekking 1:an water tegen l?etaling uit de _gouvernements water-

leidingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; .. · . .- . .. 
i24. Terugbetaling ~an voorschotten, v66r dit dienstjaar aan militairen en 

tot het departement van oorlog behciorende burge'rlijke landsdienaren verstrekt. ,, 
125. 1 erug betaling- van _het. voor den bouw. van. eene, militaire sooieteit 

voor : onderofficieren te Tjimahi verleend: renteloos voorschot .. 
126. Andere ontvangsten . . . . . . . . . . . . . . 

IJepartement ,.van 1lfq,rine., _,. 

12_7. , Haven- ·en ankerag~gelden . . . . . . . . . . . . 
128. L;iodsgol<len · .. -. . . • .... , ... , . . . . , ... ,, 
12,9. Vergoedi_ng voor het keuren., an stoomschepen . 
130. ·. Scheepsmeting . . . . . . . . . . . . . . 
131. Scheepsverklaringen . . . . . . . . . . . . . 
132. Verrekening met het departement van onderwijs en eeredienst ter zake 

van de keuring van paesa.giers van pelgrimsschepen . . . . . . . . . . . . 
133. Vergoeding voor het gebruik van 's Lands (.:Jayton-apparaten en andere 

voor het desinfecteeren van v~,artuigen aangewezen desinfectietoestellen 

6,984,600· 
430,000-

1,505,000-
, 1,219,800· 
4,826,2,50· 

~4,320,000-
3,243,000-

. , 2,283,000• 
2,098,000· 

58,000-

20,900-

88,880, 
· 34,ii73,000 

420,000· 

10,000, 

111,500, 
350, 

18,500· 

385,000• 
205,000· 

33,000, 
8.50,000, 

26,000; 

13,000• 

330,00() 

· 4,500• 
55,00()• 

.661,800• 
997,600• 

18,000• 
.5,900• 

16,500• 

19,5001 

20,300> 
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134. Verkoop van zeekaarten en boekwerken uit het depot en de onderdepots 
van kaarten en gidsen . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · f 

135. Verkoop van voor 's Lands dierist bestemde bruikbare goederen niet 
afkomstig uit den voorraad der marine-magazijnen· te Soerabaja. . . . . . 

136. Verkoop van onbruikbaar geworqen en .overtollige goederen, perma
nente of tijdelijke werken, zoomede schepen en vaartuigen en hun inventaris, 
een en antler ·voor zoover_ niet afkomstig van het marine-etablissement en de· 
<laartoe behoorende inrichtitigen envan'de.-diensten-ressorteere_nde ·onder.scheep-
vaart ............ ·. ·. · ...... · .......... · .. . 

137. Verkoop van onbruikbaar geworden en overtollige goederen, perma
nente of tijdelijke werken, zoomede schepen en vaartuigen en hun inventaris, 
een -en ander.,afkomstig van de diensten ressorteerende onder scheepvaart. • . 

138. Ontvangsten en verrekeningen ten bate van het ma·rine-etablissement 
~n de daartoe behoorende inrichtingell' . . . · . . . . . . . _. · . . · . · . . . . • 

139. Ver:rekening ten laste van het· marine-etablissement van het geldswaardig 
bedrag yan door andere diensten resso:rteerende onder het departement van 
marine aan de marine-magazijnen ·afgegeven goederen ....... : .. . 

140. Door andere departementen te restitueeren kosten voor het gebruik 
van vaartuigen, behoorende tot onder het departement der marine in Nederlandsch
·1ndie ressorteerende diensten . . ·. . • ; . . . . . . . . . . . . . . . . 

141. Vergoeding voor het·beschikbaar stellen van het stoomvaartuig van deri 
haven- en loodsdienst te · Emmahaven gedurende de lossing aldaar van petro- · 
leum uit particuliere schepen, zoomede voor het sleepen door dat vaart'uig van 
zeilschepen in en nit Emmahaven . . . · . · . . . . · . . . · . . . . ; ; . . . 

142. Ontvangsten. m9t- bet~ekking t9t,4e.t,~ta:.tfon voor draadlo'oze'.,,t-elegrafie · 
to \Veltevreden. ·_- ..... ; '. :·:.'. ·· '. · .. •. ··. · .............. . 

143. · Verrekening der geldswaarde van de nit den voorraad der depots, nit
gezonderd de .madnemagazijnen ·te Soerabaja·, aan de onder het departement 
<ler marine ressorteerende •diensten-·verstrekte steeiikolen·.· . . . ..... . 

144. • Verrekening • der ·. geldswaarde van· de . ult den magazijnsvoorraad 
bniten die der marinemagazijnen te Soerabaja aan de onder het departement 
<ler marine ressorteerende die:risten verstrekte conserven en andere goederen. ,, 

145. Inhondingen op de .soldijen van de inlandscbe schepelingen der zee-
macht wegens verstrekte kleeding, zoomede wegens·voorloopig·door den Lande 
betaalde proces- en andere kosten, welke met de soldij worden verrekerid. . 

146. Inbondingen op de soldijen van de inlandsche scbepelingen der gon
vernementsmarine wegens verstrekte kleeding, zoomede. wegens andere voor
loopig door den Lande gedane betalingen welke·met·de soldijen worden verrekend. ,, 

147. Terugbetaling van voorschotten v66r dit dienstjaar aan landsdienaren 
verstrekt ......... . 

148. Andere ontvangsten 

Plaatselijk en gewesteli(jk _zelfbestuur. 

149. Rente en terngbetaling van. geldleeningen _door plaatselijke en,geweste
!ijke zelfbe.sturen . . . . . . . . . . . . .- . . . . .- . . .- . . . . .·, . . 

Ontvangsten van gemengden aard en· toevallige baten. 

150. Verkoop -van voor- 's Lands dienst bestemde brnikbare goederen_nit den 
voorraad van het .· civiel departem~nt. . . . . . . . . . . • ; . . . . .. · _.. . . 

151. Verkoop. van onbrnikbaar geworden en ove:rtollig_e- goederen uit ·als 
voren ............... . 

152. Alle andere ontvangsten. . . . . . . . . . 
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10,000 
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6,200 

1,680 

300,000 

50,000 
. 700,000 

Totaal f' 241,903,010 
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9 Janitari 1914;. BESLUIT, tot wijz1gmg· van: 
het besluit van 10 .Maart 1904, houden_d\l 
nieuw_e bepalingen omtrent de ambt,(lnaren 
qer directe belastingen, invuerrechten en 
accijnl[len ._ 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

. _ Op -de voordracht_ van Onzen_ Minister. van 
Financien van den 6den ,Januari" 1914, n°. 54, 
afdeeling. Personeel ; 
- .Hebben goedgevonden en verstaanJ;e_pepalen: 

In artikel 99, eerste lid, van Ons besluit van 
30 Maart 1904, n°. 19, wordt in de plaats van 
,-,30 jaren" gelezen: 28 jaren. 

Onze Minister van' -.:Ji'inancien is. belast met 
de uitvoering _v:an_ dit besluit. 

's Gravenhage, dfln 9den Januari 1914. 
(qet.) W I L HE L MI N A. 

De Minister _van -Finan~iiin, 
(_get.) - BERTLING. 

9 J.anuari 1914. BESCHIKKING van den Minis
ter van Landbou:w, Nijverli.eid _en Handel, 
tot vaststelling van een letterteeken, dat 
door zee- en kustvisschersvaartuigen .moet 
worden gevoerd. -

De Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel; 

Gelet op art. 7 der Visscherijwet (wet van 
6 October 1908, Staatsblad n?. 31_1); gewijzigd 
bij de wet van 8 Februar,i 1912 (Staatsblad 
n°. 66) en op art. 8 van l;ie_t Koninklijk beslU:it 
van 12 Jlini 1911 (Staatsblad n°. -144), betref
fende de registers voor de zee- en kustvisschers. -
vaartuigen en het voeren -van letterteekens en 
nummers door de kustvisschersvaartuigen, 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 5.Februari 
1912 (Staatsblad n°. 53); 

Heeft goeclgevonden : 
te bepalen, clat door de zee- en kustvis

schersvaartuigen, tehuis behoorende te Delfzijl, 
moet worclen gev_oerd -het letterteeken- D;,z·. 

's Gravenhage,. 9 Januari 1914. 
Voor den Minister, · 

De. Secreta·ris-Generaal;. (get.) VERSTEEG. 

9 Januari 1914. MrsSIVE van den· Minister 
van Oorlog aan de Commissarissen der 
Koningin in• de ·µrovincien betrefferide 
verlofpassen !)n verlofgangersregister in 
zake Landweer. . 

. Het geval heeft zich voorgedaan , dat _de 
betrok;ken auditeur-miJitair en de_ betrokkEln 
·garnizoens-conunandant geen termen aaJc1wezig 
oorcleelden voor .het verwijzen naar de11 krijgs
raad -van een landweerplichtige, die :alg deser-

1914. 

teur werd afgevoerd wegens -het- niet voldoen 
uan -~en oproeping in, werk~lijken' citenst, ,velk!l 
het gevolg was ·'lan)J.et nie~ naleien van art. 24 
der Landweer~et:, .... ·· · ·: · · · · 

. Tot bedoeld oordeel we~d~n 'fie autorite.iten 
geleid doo~ ·de om;tandigheid, dat ~it het d·oor 

. clen . land~~erplichtige overgelegd. limdw~er-:' 
zakboekje bleel~. dat he;~ op d~n dag van _zijn 
qvergang naar de _lan,dweer -- 1 Augustus· 
19_12 ~ een V!J_rlofpas van de landweer werd 
vers~rekt -en dat iieze 66k op dienzelfden dag_ 
door den .. burgemeester voor. ,,gezien" . werd 
geteekend , . zoodat - zegt die ~udite~r ~ 
;,volgen~ cl\t .toch· m. i_. ·d.~ze per'soo~ uan zijn 
verplichtingen · heeft voldaan: althans ·van het 
tegendeel niet blijkt." , · · 

:j\'[edemaakte bedoelde auditeur de opmerking, 
clat -in alle door hem- behandelde strafzaken, 
nopens · 1andweerplichtige · deserteurs .nit - de. 
aanteekening, in het -landweer-verlofgangers_
register bleek, · dat. in .de l~olommen 9 en 10 
(resp. 8 en. ·9 van_ :het thans g~ldend model),' 
aangevende den , dag van. overgang na.ar de, 
landweer_ en van aanmeldlng · c.- ,q. -toez'encling. 

· van den verlofpas, steeds een. en dezelfde dag-
teekening v;orkomen:" · · '. · ' · 

Ook - werd, mij medegedeeici;.dat doorgaans 
de verlofpa~sen .in. de lan4 weer-zakboekjes:. 
door de burgei;neesters on.cl.er dagtee.kening 
van 1 Augustus .voor gezien g·eteekend worden. 

Waar nu in re~hte~; bijzomlerlijk in zaken 
als de hierbedoelde, i'u" -welke getuigenbewijs 
slechts op enkele ondergeschikte punten mo
gelijk is, op de stukken wordt afgegaan, zou 
de hier:voren vermeldc handelwijze in iake.het 
voor· gezien teekenen van den lanclweerverlof
pas en bet aa~teekeµen in het lanclweer-verlof
gangersregister van den dag van aanmelding 
c. q. toezending van den verlofpas, er toe 
kunnen leiden, dat strafrechtelijke vervolging 
van overtreders van ·art. 24 der Landweer-ivet 
in den regel acbterwege bleef, ook al werd 
~le. ov~rtreding inderdaad gep]eegd. 
. Zeer waarschijnlijk acht ik het, dat de land: 

weerplichtigen, op wie de audit~ur voornoemd' 
het oog heeft, behooren tot lichtingen, die· 
~eeds v66r de inwerkingtreding van de thans· 
van kracht zijnde ·Landweerinstructie I naar 
de· land~eer · zijn ·overgegaan. En. ten aanzie~-: 
van de tot die lichtingen behoorencle landweer-
plichtigen was de verµielde handel~ijz~ fo.: 
zake de teekening van den landweer-ver_lofpas 
in overeenstemming .. met het clesbetreffend'. 
voorschrift van de vorige Land weerinstructie_:l:," 
bepalende, dat .,de a-t'teekenirig ~an den _la;:;~1:. 
~eerverlofpas door den bu rgemees_ter ,ge_schje-: 

2 
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den moest ,,in den regel onder dagteekeriing 
van den lsten· Augustus." (Zie §· 13,· derde 
lid, eersten volzin, dier Instructie.) 

Al bevat de tegenwoordige Landweerin
stri1ctie I die bepaling niet meer , zoo is het 
toch niet onmoge!ijk, dat sotnmig~ burgemees
ters zich toch naar het vroegere voorschrift 
gearagen. 

Ten einde althans voor den vervolge zooveel 
doenlijk te voorkomen, dat landweerplichtigen, 
die ar.t. 24 der Landweerwet overtrederi en 
niet voldoen aari de de's'wege gedane oproeping 
in werkelijken dienst, nochtans vrijuit gaan·, 
is het noodig, dnt de burgeme_este·r · den land
weerverlofpas · voorziet vnn den· feitelijken 
datum,' waarop door h~n1 d·e teekening ·van 
den pas voor gezien· wordt verricht, en ·aat 
hij in kolom 9 Ynn het landweer-verlofgange'rs
register geen underen datuiii aanteekent dan 
dien, waarop 'ae annmelding, e: q. de toezen
ding van den· verlofpns, werkelijk plaats had. 

Ik heb de eer U Hoogedelgestrenge te 'vei'
zoeken, de bnrgemeesters in U,rn provineie 
namens mij uit te noodigen, om vooi· :wover 
door hen niet reeds nu overeenkomstig h~t 
in bet vori~e lid vermelde wordt gehandeld, 
ziqh ·althans voortaan daarnanr te willen gc
d~agen. 

De Minister van Oor/og, . 

. . Voor den lllinister, 

, Het Hoofd cle,· afdeeling Militi_e en Lmulwerr. 
-(_qd.) GROUSTRA. . 

g· Januari 1914. MISSIVE van den Minister 
van La11dbouw, Nijverheid en Handel aan 
cle' · Comrriissari~sen der Koningin in de 

· provincien, betreflende overbrenging · van 
smetstof van mond- . en klauwzeer. 

. Ten ej1ide .. ov<;rbrengin;; van smetstof van 
;non.cl-· ell' klauwzeer door veekooplieden zboveel 
mogelijk tegen ttl gaan, heb ik de eer U H.E.G: 
t\l v_er~oeken di) B_urgemeesters der binne1i uw 
!i'ewest ·gelegen _gemeenten, waa:r veemarkten 
geliouden "\Varden uit te noodigen te bevo1·deren, 
dat van gemeentewege worde yoorgeschreven, 
dat _veekooplieden uit streken, waar het mond
en klauwzeer voorkomt - gelijk thans o. a. 
in Belgie het geval is - het marktterrein niet 
oetrede.n, alvorens handen ~n · sQ_hoeisel zijn 
ontsmet en hun voor den cluur van hun verblijf 
op qe markt van gemeentewege; zoci noodig, een 
kiel en beenkappen zijn verstrekt. 

Omtrent_ de toepassing dier voorzorgsmaat
regelen gelieve de Burgemeester overleg te 
plegen met de betrokken districtsveeartsen, 

terwijl de kosten aan het-Rijk in reke'ning'lrnn: 
nen warden' gebracht. , 
De .iJiin. van: Lrindb'ouw,•Nij1Jerheid en Handel, 

· -Voor· den Minister, 
De Secretari8-Generaal, (get.) VERSTEEG. 

10 Januari 1914.· WET, tJ't verklaring van·het 
algerneen nut cler onteigening van· eigen
dommen nooclig··v0or- en ten behoeve van 
het aanleggen vttn een verkeersweg tusschen 
de Prinsegracht en- de ·•Heerengracbt te 
's Gravenhage.: s.<u. -

10 Januari 1914. · BESLUIT; tot aamvijzing van 
Bovenkarspel als 1Jsplaats van r:uw zout of 
zouthoudend :water. . S. 12. 

WIJ -WILHELMINA ENZ. 
. . L' ' . 

· Op de ·voordracht. ·van· Onzen Minister van 
Financien van 7 Januari 1914, n°. 91, Accijnzen; 

Gezien artikel 5 der wet van 27 September 
1892 (Staat-sblad n°. 227), artikel 2 van Ops 
be3luit van 3· Janual'i -1908 (Staatsblad no. 2) 
en Ons besluit van 14 Juni: 1910 (Staatsblacl 
no. 162) ;· 

Hebben goedgevonden -en verstaan te be-
paleri: · 

Met ingang van de dagteekening van dit 
besluit wordt . Bovenkarspel aangewezen als 
iosplaats van ruw zout of zouthouclend water 
bij invoer te lande met spoorwagens. 
· Onze llfinister van Financien is belast met cle 

uitvoering van clit besluit, ·. hetwelk in het 
Staatsblad en in de St,zatscourant zal warden 
gepla.atst. 

's Gravenhage; den :lOden Januari 1914. 
(get.) W I L H E L M I N A. 

De ·J:linister van P·inancien, 
(get.) BERTLING . 

(Uitgeg. 27 Jan. 1914.), 

10 Januari 1914. BESLUIT, tot wijziging van 
het Koninklijk • · besluit ,,~n I December 
1910 (Siaatsblad n°;' 364), houdende bepa
lingen tcr bevordering van de -bestrijding 
vim de tuberculose onder het rundvee. 
s. 13. 

\.VIJ. WILHELMINA, ENZ. 

Overwegendc, dat wijziging van het Konink
lijk besluit van 1 December 1910 (Staa/.eblad 
n°. 364), houdendc bepalingen ter bevordering 
van de bestrijcling van de tuberculose onder het 
rundvee, noodzakelijk is; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel ·van 18 No-
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vember 1913, Directie van den Landbouw, 
n°. 9255, 3de Afdeeling; 

Den Raad van State gehoord (advies -van 
16 December Hll3; n°. 21); 

Gezien h~t nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 8 Januari 1914, Direetie 
van den Landbouw, n°. 10370, 3de Afdeeling; 

Hebbengoedgevonden en verstaan te bepalen: 
Art. 1. In het Koninklijk besluit van l De

cember 1910 (Staatsblad n°. 364)· worden de 
navplgende wijzigingen gebracht: 

·I. In artikel 3 wordt 
A. v66r alinea a. ingevoegd ,,1°"; 
B. na alinea g. ingevoegd · eene nieuwe 

alinea, luidende :-
,,2e. tot het van Rijkswege laten merken 

en tot het niet clan met bestemming voor de 
slachtbank vervreemden van op hnn verzoek 
getubercnlineerde runderen, welke, naar het 
oordeel .van den in artikel 4 bedoelden veearts, 
eene, op tuberculose duidende, .reactie ver
toon(len ;" 

C. v66r de laatste alinea in plaats van ,,h." 
gelezen : ,,3e". 

II. Artikel 4 wordt gelezen a!s volgt : 
,,Art. 4. I. Het in artikel ·3, 1e, ond_er a., 

bedoelde onderzoek ·heeft plaats op Rijks
kosten door veeartsen, behoorende tot het per
soneel van den Veeartsenijkundigen Dienst, 
door Onzen voornoemden Minister aangewezen. 

2. Zij verrichten de daartoe noodige werk
zaamheden overeenkomstig de voorschriften, 
door Onzen voornoemden Minister te geven..'·.' 

III. Artikel 5 vervalt. 
IV. In ·de eerste alinea van artikel 6 ·ver

valleJ?, de woorden ,,door tusschenkomst van 
den districtsveearts' '. 

V: In artikel 7 wordt v66r ,,onder" inge
voegd ,,1 e,". 

VI. · De artikelen 6, 7 en 8 warden respee
tiev_elijk artikelen 5, 6 en 7. 

2. Dit besluit treedt in werking op den 
tweeden dag na dien der dagteekening van het 
Staatsblad en van de St,aatscourant, · waarin het 
is geplaatst. 

. Onze Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel is belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in liet Staatsblad en gelijktijdig 
in de Staatscourant zal warden geplaatst 'en 
waarvan afschrift zal w6rden gezonden aan den 
Raad van State.· 

's Gravenhage, den ·IOden Jamiari 1914. , 
. (get.) · .WILHELMIN·A. 

De .Min. van Landbo1w;, Nijverheid en Handel, 
(get.) TREUB. 

- (Uitgeg. 27 Jan . . 1914.) 

12 J aniiari 1914. ARREST van denHoogen Raad. 
Het enkel in reparatie geven vun een 

· motorrijtuig ,·brengt niet verandering van 
rechthebbende teweeg, welke verbreking 
van den band tusscben bet numnierbewijs 
en bet rijtuig tengevolge heeft, zoodat de 
repurateur, aan wien het motorrijtuig in 
repuratie is gegeven en die als zoodanig 
niet ·als ,,hander" daarvan in den zin der 
Motor-· en Rijwiel wet aangeinerkt kan 
warden bij het rijden daarmede, het aan 
den rechthebbende afgegeven nummer
bewijs moet vertoonen en niet kan volstaan 
met het vertoonen van een aan -hem afge
geven nummerbewijs. • · 

(Motor- en Rij.wielwet artt. 9 · en 16.) 

Voorzitter: 

Jhr. J\fr. W-. H. de Savornin Lohman' .. , 

Raden: • Mrs. A. M .. B. Hanlo, A. Fen
lener van Vlissingen, C. 0. Segers en H. 
M. A. Savelherg. 

A. K., oud 28 jaar, werkmeeste,r, ge
boren te Doom, \Vonende te Zeist, re
quirant van cassa.tie tegen een vonni,s 
van het Kantongerecht te Hilversum van 
24 Oct. 1913, waarbij de requirant is 
schuldig verklaard aan: ·,,het als hestuurder 
van een motorrijtuig o,p d>e eerste vor
dering ·der · in art. 21 der Motor- en 
Rij\vielwet genoemde ·ambtenaren ni·et ver
toonen van het. in art. 9, lste lid sub 2 
dier wet hedoelde nummerb1ewij,s", en, met 
toepassing va.n artt. 16 al. 1 en 18 al. 2 
der me,ergemelde wet 1en art. 23 Sr. v-er
oordeeld tot ,e,ene geldboet-e van f 2.50 
en twee dagen vervangend·e hechtenis. 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Tak. 

Requirant lmeft cassatie aangeteekend 
tegen e,e,n vonnis van den Kantonrechter 
te Hilversum van 24 Octob:er ji., waarbij 
hij werd schuldig verklaard aan: ,,Het 
als bestnurder van ieen motorrijtuig op d.
eerste vordering deer in- art. 21 van na 
te melden wet genoeinde ambibenaren ni-e( 
vertoonen van he,t in art. 9 2e lid snh 2 
dier wet hedo,elcle nummerbiewi;j's" en <:Les 
ivege, met toepassiilg vari cLe artt. 16 al. 1 
en 18 al. 2 der Motor- en Rijiwielwiet, 
werd veroord·eelu toLeene b'o,ete van t 2.5G 
subsidiair ·twie•e da.gen· hechtenis. 

mj tijdig .ingediende memorie zijn twee 
2* 
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-mid(folen ,;oorgesteld,. · waarvan-. het eerst,e 
art. 143 •Sv. geschonden, althans · verkeerd 
toegepast acht, · daar de dagvaarding nietig 
:zou -· zijn; ·oindat · aan · de vordering tot 
·verlooning·. van het nummerbew·ijs; afge
·g'even •·vooi' het · bij dagvaarding- hedo,elde 
,motorrijtuig, niet kon worden.voldaan, daar 
·dat bewijs niet wordt afgeg,even voo.r een 
·bepa:ald aang·ewezen rrioto-rrijtuig, doch we! 
:om v.oorzien ,,an zoodanig nummerbewijs 
gerechtigd-- t,e zijn een motorrijtuig, on
verschillig welk, als houder of eigenaar 
tte · berijd,en. Requirant verwart hier blijk
·baar ontslag van rechtsvervolging en .nietig
heid van "dagvaarding, omdat het door 
hem- .aangevo•erde, indien- juist b'evond'en, 
alleen- t-eng-evolge zoi.1 · htib'lYen, dat het ten 
taste gelegde f.eit niet strafbaar zou worden 

_geo.orde!)ld, -Wair overig<lns de dagvaarding 
·eene nauwkei.1rig.e opgave inhoudt'van tijd 
en'.plaats.·•en·het:feit daarin z:eer duidelijk 
-is omschreven.: acht ik ·dit midde-1 v-erwer
pelijk. (V gl. laatst·elijk arr. H. R. 26 Mei 
1913 W. 9509 (Ned. Jurispr. 1913 biz. 1026. 
·Red.} ,en .. d•e daaraati vo.oraigaand-e, .con
clusie: · ~,an den Advocaat-Generaal Mr. 
:Ledeb-oer). · 

·Het tweede midd:el stelt als geschond,en 
of verkeerd toeg-epa·st de artt. 47 en 91 Sr., 
·214, 253- Sv:., 9, · :16 en 18 der Motor
e,i-: Rijw"ielw1et; omdat ond,er ,,houd-er" in 
art. -9: sub 2. van. laa.tstgemeld·e w:et moet 
·Worden·- verstaan i,eder, die naar civiel
:rechtelijk: hegrip ·als zoodanig kan word,en 
a·a;rtgemerkL · Yoorts "'ordt een beroep· ge
:rlaan op het instituut der nummering en 
·der ni1mmerhew'ijzen, waaruit eene- uitg,e
breide . het-e,ekenis van het b1egrip ,,bon
der" zou ku1men worden afgeleid. Ook 
dit · middel kan ik niet steunen. Blijkens 
de hepaling va,'n art. 9 diel· Motor- . ,en 
Rijwielwet toch ka:n op aa,nvrag,e een num
'merbew'ijs 1worden uitg,ereikt aa1n den eige
naar of houder ,,an een motorrijtuig, t-er
;w'ijl de g,e·sc-hied,enis (Bijl. Hand. 2-e Kamer 
1902---''03 n°. 128, 1-4; 1903-'04, n°. 14, 
1-5; 1904~'05, n'. 10, 1-15; Ha;nd. 2e 
Kamer 1904-'05 blz. 137-179, 438, 439) 
leert, s ,dat. naast doo eigenaar ook. de 
houder: is .opg,enomeln, ten ·eind,e, d,ez,en 
in de. g,e1.egett1heid' te steUen naar om
standighed,oo, _ b:ij,v.. b1ij _ il:i!ruikle-en ot biJ 
eenigszins duurzame huur, een .eigen llum

mer te · heb~ 1en. Hieruit volgt, dat · niet 
ieder, die: •een motorrij-tuig onder zich heeft 
als ho1J.der : ka;n worden: ·aang,emerkt, doch 

slechts de g,erechtigde daarO'p, - welke het 
rijtuig voor lang,cren duur o,v,ereenkomstig 
zijne best,eml'ning w1enscht te gebruiken. 
Voor de juistheicl van· clit betoog heroep ik 
mij nog ,o,p de artt. 2 ,en 3 van het 
Besluit van den Minister van vYate.rstaaf,
Handel en Nijv,erhei1d van 10 November 
l905, ter uitvo,ering vam art. 12' der Motor
en Rijwielwet, bepalende, dat voor · elk 
rijtuig in het mimnierb::;w'ijs een· afzonderlijk 
nummer -en: Jetter w'ordt opgegev-en, he: 
houdens hier ni•et ter zake clienende uit
zonderirtgen. · Er b1estaat dus, in teg~nstelling 
met het rijhew'ijs van art. 9 sub 3, dat 
streng persoonlijk is, •een v·erband tusschen: 
het nummerbewijs· en het niotorrijtuig, waar
voor het is afgegeven, zoodat voor eeri: 
zelfde motorrijtuig nimmer twee nummer-' 
bewijzeri kunnen gelden. Waar nu ten pro~ 
cesse vaststaat, dat de patroon van ~e--' 
quirant het • motorrijtuig slechts 1ri repa: 
ratie en dus slechts zeer tijdelijk ondei 
·zich had en waar bovendie.n onbetwist 
is ,dat voor het door requirant bestuurde 
motorrijtuig een ander nummerbewijs werd 
vertoond dan daarvoor werd uitgereikt, 
acht ik het middel ongegrond. 

Ik conclud,eer mitsdi,en tot. verwerping 
van -het b1ero-ep·. 

De Hooge Raad, enz.; -
Gehoord het verslag • van den Raadsheer

Savelberg; --
- Gelet op de midd-elen- van. cassatie, na
mens den requira.nt voorgesteld ·b'ij, memor.ie, 
luiclende: (zi,e conclusi•e .ad'v.-gen.); . 

O. dat b:ij het b1eslred•en vorrnis in over.
eenstemming met de telastelegging wettig 
en ov·ertuigend heWiez-en is verklaard met 
requirants ,ichuld daaraan: dat hiji op 12 
S,ept. i913 te .Hilversum,- toen h'ij, zich 
op den op-enbaren w,eg 'hev:o:nd met .e1en 
door hem hestuurd viierwielig motorrijtuig; 
waal'\'an de eigenaar en d,e houder was 
Jhr. H. M. H., a.an wien als zo.odanig 
door -d,en Commissaris. der Koningin in 
de Provincie, waar h'iji w.oond,e, met b:e
lrekking tot dat motorrijtuig_ een nummer
hewijs was afgegeven op dbens ·eersbe vor, 
dering aan .d-en Brigadi•er d•er.R'ijksveldwac'ht 
J. v. R. ge•en dat motorrijtuig betreffend 
nummerbewljs. hu•e'ft. v,ertoond; 

0 .. ten opzichte van het eerste midd·el: 
dat ·ae dagvaarding ,een opgav,e. hehelst 

van -hetg-een aan den b1eklaagde wordt 
ten· laste g,e1eg·d, met :v-ermelding. van tijd 
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en· .plaats, wanneer ,en waar- en van de om
standigheden; ·waaroncler het · zou zijn ge; 
pleegd,_ zoodat - zij• · gehe,e]. voldpet aan de 
biJ _art. 143 Sv .. gestelde eischen; 
· . dat het door· den requirant aangevoerde 
djJrhalve niet .to~ nie·tig-verklaring der dag
va~rdmg 'kan leide'n, als oo_kel· de ··straf, 
baarheid van het ten laste gelegde betref
fende, ·zoodat het e•erste midd~l nio,et ·wor
den .v:erworpen; _:_ 

0. omtrent het. t\v,e•ede middel: · 
• dat daarbij wordt gesteld, -. dat bij · het 

bestreden · 'vonnis ten, on-vechte niet ook 
i1ij,·· als houder van· het motorrijtuig .is he
schouwd, die zoodanig rijtuig, ·dat aan een 
antler toehehoort, onder zich · heeft ten 
einde hetz-elve . te repareeren onder den 
tast - daarmede .. te ri,Jden. en h_et te h!)· 
proeven; 

dat- '.l,U vooreerst hetr-effende ·zoodanigen 
last; .. da,argelaten·_ of d1e·z•e eenig ve.rschil 
in -11~t; Techt . zon te-weegbrengen;. in het 
v:onnis ,niets• vo,o,rlwmt; zoodat. het mid11e•l, 
in. zo,o,verre · het ,mede ·op het geven van 
dien last berust, .fleitelijlmn · grondslag mist,; 

dat vo.or het overige het vonnis inder
daad hierop steunt, dat bet nummerhewijs, 
aan Jhr. II., ·als ,eigenaar-houcler, afge· 
geven ter ;,:ake der merkteekens L 945, 
nog· op het motorrij,tuig, .. 1vaar:van de red,e, 
betrekking · had, niett,egMstaande Jhr .. H. 
dat rijt~ig: a,an den patroon van den requi, 
rant· R :ter, reparatie had gegeven en 
dat geo,orde•elcl: is, dat he(. door requirant 
vertoond:e nummerbewij1s· ter zake der merk
teekens L 135_ aan• zijn patroon afgegeven, 
dat. rijtuig nieb hetr,of, , als , ·zijnd:e de·z•e 
patroon· daarvan,. niet d-e- houder; 

dat evenwel. door di•e 'hes!issing ·geen 
der in , het· middel aangehaalde. ar-tikelen 
lfer - Mqtor-;· ,en .Rijwielwet · is ;:g,eschonden 
of :verkeerd toegepa.st; 

·dat. ·toch nit geen dier- artikelen voort
vloei,t,. dat-. het ,enkel- in reparatie, gev,e11 
verandering van rechthehbende,' ·verbreking 
v:an ·den hand tusschen het, nummerbewijs 
en het rijtuig . tehge,volge hehheni1e; teweeg 
bracht; -

·dat- integEJnJ,leel ;is: aan te._ nemen, -Uat 
ond-er ,,houder" in de aangehaald-e wets
artikelen niet kan, begr-epen- worden hij, die 
enkel e,en. · motorrijtuig ter reparatie antler 
,,:ich kr-eeg, · daar biij1kiens ·d:e g•eschiedeni1, 
der totstandkoming van art. 9 d•er Motor
en . Rijwielwet deze naast den eig-enaar 
gen9emd werd ten e,imle naar" omstandig0 

heden- een eigen. nµmmer· .. t-e kunnen toe; 
sta,an .aan ltem, _di:e e:en rij.tuig bij1:oo,r' 
!meld in bruiklee•n. of· in eenigszins duur' 

: zame huur heeft, · kunnende: toch e,en g•e-
1 bruik ·als 'uitvloeisel . van het op: z1ch ne
. men een,er reparatie, met zoodanige re:ch~ 
· ten geenszip.s op , een ; lij'!]. worden · gesteld; 

dat· uit het vooro.verwogene volgt, · dat 
ook de. o,verige in Jrnt midclcel aangehaalde 
artikelen .,niet zijn. geschorrden noch ve:i:,

. ke•erd to,egepast, · z909-at· h~t. mic\del is : 011: 
· gegiond; · · · 

. Yerwerpt· het· beroep .. 
(Ned. Jnr.) 

: 12 JµniJ,ari 1914._ ,ARR_J!:ST v_an den :floogen Raad. 
De d_oor Burgeme~ster -en_. W ethouders 

van· Barsingerhorn_: gebezigde 'lvijze van 
afkondiging. van . de Bouw- _en Woning: 
verordening- dier, gemeente voldoet noch 
aan het voorschrift van t\rt. -173 der Ge
meentewet, noch .. nan d;it, van art. 8 6°. 
der W oningwet,. in verband . met art. 1 
van het K. B. van 28 Juli 1902, S. 160, 
daar . gcen van beide wetsbepalingen de 
ten deze · gebezigde dubbele_ afkondiging 
kent en zeker niet toela1it, ·aat in het for
mulier ee·n vborbehoud wo1:dt ingelascht, 
tengev:olge ·,vaatvan. · dt'l afkond_iging niet 
alle· bepali~gcn _der verorde1,1_ing ·betreft. 

(Gemeentewet art.' 173, Wo~ingwel art. 8 6°'.) 

vo'orzitter: 

Jhr. _Mr. W. H. de Savornin Lohman. 

Raden:· Mrs. J. A. A. Bosch, A. Fentener 
, van· Vlissingen, H. Hesse .en H. M. A. 
, Savelber,g. 

J. B.-,· oud 50 jaar, ko.o:pinan, geboren 
, en 1vonende -te Barsingerhorn, reguirant 
: vail cassatie teg-en: een vonnis. van· d:e 

Arr:-Rechtbank te Alkmaar van den 7. Oc-
. toner :1913, waarblijl in hooger .heroep, :,;net 

vernietig'ing· van -een vonnis van den, Kan
tonrechter te · Sohagen · van 26-. Jui:ii 1.913 de 
requirant is, schuldig v,erklaard, aan: ,,In 
de geiiieent-e Barsingerhorn: le. als hoofd
bewoner eene a·anhoudende verontreiniging 
vai1 eene op zijn erf g•eleg•en ruimte l~ten 
voortbestaan; 2,e. wanneer zulks door Bur
gemeester en Wethoud,ers w'.orcH g,e!a.st, ni-et 
binnen den door lie,u· bepaald-en -tijd tot rei
niging, oprniming ,oif ztrivaering van zijn 
ert overgaan", ·en· ni.et toepassing :van· de 
artt. '69, ·1e1:, 72· der Bomv0 • ,en W.oning-
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vierord·ening der geme-ente · . Barsing,erhorn. 
is veroordeeld tot tivee heohtenisstraffen 
i-eder van drie w:eken. 

Conclusie van den AdYocaat-Generaal Nu-. 
Tak. 

De·· Gerneenteraad van Barsingerhorn 
schijnt ni-et te ·hehb:en voldaan aan de be
paling · van art. s· sub· 1 en 3 der Woning
wet, waarin . de samenstelling Yarl vo.or
sch_riften wgrdt g·el11,st, rakend•e den bouw 
Yan woning·en, het g,eheel of g-edeel(elijk 
vernieu wen daarvan, de eischen • waaraan 
bestaande ·woningen moeren ~oldoen, als
m-ede de vo,orwaardeii ·voor behoorlijike be
woning, alles ov'·ereenkomstig art:·1 dier 
wet. Krachtens art. 8 · -sub 3 waren der
halve Ged•eputeerde Staten -van Noord-Hol
land ·v-erplicht die taak over te nemen, a.ls 
gevoJg· waarvan, 'blijkens het opschi:ift blo.v,en 
de bou w- · -en w;oningverordenin:g· dier ge
meente, dat College bij Besluit van 9 Mei 
1906 n°. 108, ,eene voor die g,emeeniJe gel
dende· v•erordening ontw1erp, die daarna 
bij Besluit · van 8 Juni 1906 n°. 29 de 

· kracht-ens art. 8 suh · 4 der · W oningwet · ver
eischte Koninklijke goedkeuring mocht ver
werven. Daarnaast ·heeft de Raad dier ge
meente bij• Besluit van 20 Ma.art 1906 eene 
verordening ·aangen.omen, die ,,a:ndere voor
schrift-en bevat dan die. '~1edoeld in art. 1 
der Woningwet". Laatstg,enoemde verorde
ning, die anterieur is 'aan die door Gede
pute·erde Staten gegev-en, kan ni,et-:berust,en 
op art. 8 sub 7 der •W oningwet, omdat 
daarin gesproken wordt o,ver aa:nvulling, 
wijziging -en intrekking .van e•ene do.o•r Ge, 
deputeerde Staten vastgestelde vero•rdening; 
terwijl de ondcrhavig•e verordening nog niet 
was vastgesteld, t6en· de Gcmeenteraad van 
Barsingerhorn die van 20 Maart 1906 uit
vaardigde. Bovendien vinden de door- dien 
Gemeenteraad· gemaakfo bepalin~en g-een 
steun in -art. 1 der W onini;rwe,t, gelijk ·in den 
aanhef d·er- · v,ero:rdening uitdrukkelijk w.ordt 
erkend. Waar c;l,erhalv•e de· do.or Gedepu0 

te-erde ·Stat,en g,eg,ev·en vo.orschriften, als 
belast met. de . uitvoering eener Rij'ksw,et, 
zijn geba:seerd. op art. 1 j°. 8 sub 1· en 3 
der. Woningwet, behoeft het nauwelijks be
too'g, · dat de Gemeenteraad: van Barsinger
horn, d,,e dat steunpunt uitdrukkelijk ver
wierp. zijne ·wr.tgevende b'evoegdheid meen: 
de te mog,en · ,ont1eenen aan het autonoom 
recht van . art. 135 der . Gemflm1Lewet-. In 
bonte meng,elirig nu worden de 'b'epalirigen 

door :Gedeputeerd,e Staten en door den 
Gemeenteraa·d vastgesteld in eene verorde
ning saamgevat, als titel · dragende: ,,Bou w
en W oningver,ordening der Gemeente Bar
singerhorn". In hoofdstuk Vl daarvan met 
het opschrift ,,Yoorschriften nop•ens b'ei
hoorlijke hewoning", waaruit zou- mog,en 
1\iorden afgeJ.eid, dat de daa,rin v.oorkoni,ende 
bepalingen "e·x art. 1 sub' ·2 d-er Woningwd 
en dns door Gedeputeerde· Staten zijn uit
gevaardigd, bepaalt art. 69, dat he-t ·den 
hoofdbewoner ve'i-hod-en is eene aanhou
dende verontr;einiging van ,eene 'binn,en zijne 
woning. of ci.p zijn ,erf gelegen ruimte te 
.laten voorthestaan, t,erwiji · de slotalinea 
hem verplicht op last van Burgeme•ester 
en Wethouders tot reiniging, opruiming 
of zuiverin·g van w,oning ol erf ov•er te gaan. 
Beweerd wordt nu, dat requirant gemeld 
artikel in beide ·gedinge:n heeft ov,ertreden, 
waaraan de Arr.-Rechthank,te, A!Km'aar hem 
bij vonnis. van 7 October jl. schuldig 'ver
klaarde aan: :,; In ae Gemeente Barsinger
horn a. als · ·hocifdbe-woner e,ene aanhou
dende ·v,erontr-einiging van eene op zijn 
erf · geJ.egen ruimte laten' voortbestaan ;· b. 
winneer zulks door Surgemeester en "vVet
houders w.ordt · ge!as( ni,e•t · hiimen den door 
hen bepaald•en tijd tot ·reiniging, opruiming 
ot zuivering van ·zijn erf ·ov•ergaan", •en hem 
desweg•e, in·et foepassing van de artt. 69 
en 72 der g,eno•em:cfo:Vie'l'o;rdening, jis.· 1--,en 8 · 
der Woningwet, v•erornrdeelde, tot tw1e,e hech-· 
tenisstraffen · ieder' van diri•e weken. 

· Ofschoon · ·het tijdig irigesteld cassati-e
bieroep rii•et door midd·eien ,gesteund ·\vordt, 
rrr-een-ik: am'b1tshaJv,e,'Uw Raa,cl de ··hezwaren 
te moekm me·dedeeJ.eri, di,e z.oo,wel het von
nis der genoemde Rechtbank'; a:ls het uiter
lij•k -en· de inhoud der ge:no,emde Bouwver
ordening •b'ij mij hebb;eri g•B\v,ekt. · Terloops · 
sl,echts stip ik ·eV'en ·aan, -'dat ci-e slotalinea 
van · art.· 69 · de hegrippen · ,,reiniging", 
;,oriruiming" en ;;zuivering" naast elkaar 
s~lt,- zo0dat daai'uit' bij• de kwalifica.ti-e 
eene keuze had· beho.oren·te worden· gedaan. 
W aar idit ni,et geschi-ed is;- · schond - de 
Arr.-Rechthank art. 211 Sv., welk v•erzuim 
evenwel door Uw Raad 'zelf zmi kunnen 
worden ·hersteld. · 

Ali· 'b-ekerid mag 1v'orden aang,enomen, · tlat 
de· Woningw,et' sp,eciaJ.e aanda.cht schenkt 
aan ,, wciningen". Al behelst di•e Wet ook 
ge,en scherpe • omlijning van dat hegtip, 
zoo mag tach op grond d-er geschi•edenis en 
het nrband, ·waarin · d•e artikeJ.en geplaatst 
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zijn, waarb'ij ik bevens nog wijs _ op- d_e 
co~siderans, ,-'w,ord~n aang,enomen_. dat,., hoe 
ruim me11 dat hegrip ook wil nemen,_ in 
ieder g•eval d·e bij, de woningen behoor_ende 
erven ge-en voonverp van zorg voor den 
Rij'kswetg,ever hebhen uitgemaakt: (Vgl. de 
Jong van Beek. en Donk, Praktij•~- der 
Woningwet, blz. 91 vlg.) Noodzakelijk ge
volg hi,ervan is, dat de bepaling. vari art. 
69 ·,der gemelde -· verordening, voorzpoveel 
die de erife'n· betreft; fliminer-kan steurien op 
de Woningwet, ·- doch uitslufiend · op art. 
135 der .Gemeentewet_. Is dit ]uist, dan 
bedraagt ·c1e zwaarste straf, di·e mocht w.or
den _ opgelegd, slechts· tweemaal_ 6 dagen 
hechtenis en schond dus de Arr.-Rechtbank 
art.: 211 --Sv., in v:erband met de artt. 135 
,en 161 van.dat Wetb•o,ek, .j~. art. 72 van 
voo'rnoemde Verordehirig. · 

H'.et tvil mij eveinvel · v6orkomen, dat de 
geheele ·Vero.rdening door Uw Raad zal 
moeten worden t~r zij<le gesteld. )k wees 
er :toch ·, reeds . daru.:- straks op,_ dat in 
bonte meng,eling _den ·Rechter ter tq,epassing 
~vorden voorg,eJ,egd 'bie,palingen door Gede
puteerde Staten en do.or den Gemeenteraad 
ontworpen: Wie dez1e o:t wi,e gene vast
stelde, is onmogiei'ijk na te ·gaan, zoodat 
niet kan worden bieslist, wi,e, zijne w-et
ge•v-ende hevoegdheid ov•erschneed en wie 
zi'Ch· binnen de juiste, perken bewoog. To,e-

:lificati,e . en . dcY opge}egcl:e straffen hetreft 
en tot ontslag van.·re~htsv,ervolging w,egens 
niet-strafbaarheid..,, .der ten· ,_laste gelejlde 
foiten; subsidiair, indi•en mocht word,en 
aangenomen, dat de v·erordening ver'bindend 
,zijn zou,- tot vernietigi:ng ,~an geno,emd 
vonnis, omdat nie,t blij'kt '\Tll\J- · b.era:acfsla
ging voor de toepassi:ng van de straf bij 
de wet bepaald -en voorts tot v-erwijzing 
der zaak, · na11r het ,Gerechtsbot te Amster
dam, t_en einde _op het · bestaande · hooger 

, b-~roep. te word,~n herecht en _ afg,edaari.: 

De HoClge Raad, , enz.; 
. Gehoord bet verslag va11 d

0

en. l:taadsheer 
Bosch; 

.<I. dat .. noch· bij, de -aanfoekening · van 
het be{o,ep, nooli nide~hand. door ot van 

. ~ege dm requi;~t eenige gronden v.oor 
dat beroep ,z'ijn aan~·evoerd; 

0. echter·ambtshalve: .. 
cta:t, de verbocts- · en · strafbep;lingen, op 

grond . wa11rvm de requira;nt_ v-eroord-eeld 
is,. voorko~en in. de· Bouw-. en_ W~ningver

_- ordening der g,e,meente. Barsingerhorn, \vaar-
·van de_ ~fkondigi:ng heeft phiats gebad als 
;olgt: - , . . . . .• , . 

De 'B~rgemeest~r en . \\Tethouders van 
Barsingerhorn -,doen te' w,eten. dat: 

doo~ . d~ii . Ritad di,er gen1e~nte in zijne 
ir~rgadetjµg v~n 2q M~art 1909 is vast
gesteld de_ volg1ende ve:\lordening voorzoov-eel 
dez,e andere. voorschriften bievat dan die 
bedoeld in art. i ' der w oning~et. 
·, Volgt 1d~ ,ve.mrde~ing· ii,!).: aan ,het 

0

slot 
daarvan: Zijnde dez1e V,er_ordening aan de 
Ged,eputeerde Stabe_n-. -va,n, _Noord'.Holland 
volgens .hun bericht v;i,n 20 Juni. 1906 n'. 2 
in afschrift. medegedeeld. 

En is bierva.Jl afkondiging geschied, waar 
het hehoort. d-en 3d,en Juli l.906. • 

door de Gedeputeerde .Staten v_an Noord
Holland 'bij besluit van 9 . .Mei 19,06_ n'. 108, 
go•edg,ekeurd 'b'ij• K.oninklijk Besluit van 8 
Juni 1906 n'. 29, is vastgestelct de volgende 
plaatselijke verordening; voor.zodv-i';el· :c dez,e 
vo.orschrift€n · hevat, -bedodcl ·in art. 1' der 
Woningwet. 

Voigt de verordening en .aan het slot 
daarvan: 

En is hiervan afkondiging- geschiecl, waar 
het hehoort den 3den Juli· 1906. 

- gepast 01p art. 69 b'lijft het ·aus ,e,ene opene 
vraag, of die biepaling · door .. Gedeputeerde 
Staten of dom: den Gemeenteraad is vast
gesteld, terwijl • z.ij, · indi,en zlj- aan Ged-epu
teerclce Staten haar. ontstaan d_ankt, on:wettig 
is, omdat zij nimriler in !mar gehe,e,l • kan 

.steunen op art. 1 der Woningwet. Ofschbon 
art. 11 der . Wet houdende, A!g,emeene Be• 
palingen de heo:ordeeling der innerlij•lce 
waarde eener wet aan.den R~chter .verbliedt, 
behoort bet 'eCJhter Oillgetwijfold tot. tiiens 
b'ev:oegdhe,id na te. ·gaa:n, ot \:le· voorschriften 
door de b:evo•egcl:e, autoriteit zijn vastgesteld 

-.en zi·ch . binnen de aangeg;ev-~n grenz1en 
bewegen. Tot dat _ oncl:erzo,ek stelt ev,en
wel het overgelegd e-xemplaar .c1er · Bouw
_en W oningv,e:wrdening der Geme,ente Bar
singerborn den Roobter_ ni,et in staat. Be
halve de re•eds aangebaald·e ·artikelen, der 
Woningwet ·en der Gemeentew,et acht ik 
hierdoor geschonden de artt. 1 en 91 Sr. 
en art. 216 Sv' .. 

Ik ·conclude-er mitsdien primair tot· ver
nietiging · vap. g-emeld vonnis .d:er. ·Arr.

:Rechtbank te Al!cmaar, voorzoove·el de qua- i 

clat cleze wijze van afkondiging volcloet 
noch aa,n het vo.orschrift van a'rt, 173 cl~r 

· Gemeentewet, doch -aan dat van art. S 6". 
der Woningwet.· in yerband met art. 1 van 



1914 · 13 JAN UAR I, 24 

het Koninkiijk Besluit van 28 Juli 1902 
: (Staatsblad n°. 160), · daar geen van beide 

wetshepalingen eene· ·zoodanige_ dub'bele af
kondiging ·kent en z·eker niet toelaat dat 
in het formulier een voorbfahoud wordt 
ingelascht tengevolge waarvan d,e afkondi, 

· ·ging niet alle bepalingen deer ;\cerordening 
betreff; 

d·at dit te ineer klemt nu ·de afgekoridigde 
-Verordening is samengesteld ten deele doOJ: 

· Gedeputeerde Staten krad1tens art. 8, : 3°. 
der W oni:rrgwet, ten d•e•ele door den Ge
meent,eraad, terwijl de wetg-ev,ende bevoegd
heid van ilie Colleges ni,et · :·dez~lfd.e is 
en daarenboven ieder · huruier zijne · v,er
ordeningen op geheel .. versohillende wij,iie 
moet tot stand brengen, zoodat de thans 
gevolgde "lvijze van aflwndiging d-e moge-

·. lijkheid · uitsluit dat wordt onderzooht bt 
de op zich zelt staande · b'epalingen der 
verordening door de bievoegde alitoriteit zijn: 
vastgesteld en · of de ver:ordenin1f z·e!V1e op 
formeel juiste· wij;z,e is tot stand gekomeh; 

O. dat mitsdien inzonderheid · c1e bepa
· ·ling van art.· 69 der ·Bouw, en Wonirigver

ordening der gemeente Barsingerhorn ·buiben 
toepassing had rnoeten blij1v,en, z_oodat ter· 

standplaatsen ·van de ria .te noem.en atito:riteiten 
znllen worden gevestigd in de daarbij vermelde 
gemeenten_ op de :mede daarl)ij aangegeven d_a_ ta. 

·"' ,,:; 

.... 

8 
a, 

..c: = 

.... 

~ 
f----- ----' -------

. (qet.) · zake van de · biem;,zen verklaarde lleiten, 
die ook nergi:ms anc1ers strilfbaar .zi3rr ge-. 
steld, goon strat had mogen w,orden · op- 'is Januari 1914. MrssrvE .van .:den Minister 
gelegd en de Rechtbank do.or dit· ivel te: van Binnenlandsche Zakeh aan de Gede-
doen heeft geschonden art. 1 Sr. en art. pnteerde Staten in de· provincien betref-

. 216 ·in verband met art. 256- Sv.; fende voorschotten, _te geven xolgens de 
Vernietigt · het vonnis. -der -Arr.-Rechtbank Woningwet. 

te Alkmaar van den 7c1en . October 1913,. ,Bet. heeft de aandacht. getrokken, .. dat bij 
doch alleen voor zo,over daarbij · d,e he-. de ·. nitvoering. van 1bonwplannen, .waarvoor 
wezen V1Brklaarde feiten zijn gequ'a!ifioeerd voorschotten. nit _:'s Rijks kas· ingevolge de 

"·en te dier zake straf" is opgelegd·; Woningwet zijn verleend, nu eens in mindere, 
Rechtdoende ten .principale krachtens art. dan·'in meerdere mate. wordt afgeweken. van 

105 der W,et op de R. 0.; . de teekeningen,. die bij de .aanvrage oni het 
Verklaart -de bewezen verklaarde feiten voorschot waren overgelegd· .en waaromtrent 

niet .. strafbaar; <lei-halve het Staatstoezicht op"de Volksgezond-
Ontslaa.t :den· requirant te . dier zake van heid. aan de Regeering zijne meening had doeh 

· -alle rechtsvervolgin11. kennen. 
· (Ned. Jur.) 

13 Januari 1914 .. BESCHIKKING van den· Mi-, 
nister van Oorlog betreffende standplaats
verandering van Landweerdistrictscom
mandanten. 

De Minister van Oorlog, 
Heeft goedgevonden te bepalen - znlks ten 

vervolge op de Beschikkingen van 20 October 
1913, Afdeeling Militie en Landweer (M.). 
no. 235 en van 24 October 1913, Afdeeling 
Militie- en Landweer (L.), n°. 161 - dat de 

-Znlke afwijkingen mogen naar mijne meening 
niet· plaats hebben zonder voorkennis van de 

· Regeering. .. 
Ten einde in ·het vervolg· op de nitvoering 

van. bonwplannen a.ls bovenbedoeld de noodige 
controle te · knnnen doen- nitoefeneri; heb ik 

: daarom de eer Ow College te verzoeken de 
gemeentebesturen in Uw.gewest nit te noodigen. 
. 1°. om bij het aanvragen van voorschotten 

uit 's-Rijks kas ingevolge art. 33 der Woning
wet twee stel.teekeningen over te leggen, opdat 

·een stel in handen blijven kan van den.inspec-
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-teµr, die · omtrent 'de aanvrage· ad vies heeft 
uitgebracht," en-

20. · dezen inspecteur, alvorens tot aahbeste
·ding·van den -bouw of de verbouwing van de 
woningen wordt overgegaan, eeii stel -bestek

·teekeriingen ·toe·'te ·zenden . 
. - De· Miniafei" ·van Binnenlandsche Zaken; 

Voor den Minister, 
De SecretariscGeneraal, (qet.) ·J. "B. ·KAN. 

14 Januari 1914. BESLUIT; houdende nadere 
.wijziging. vim;de' ,;Regeling ,van ·de bevor-· 
dering. het ontslag -en· het op· non-activi
teit stellen. van de Europeesche officiereiJ., 
behoorende ·tot de N ederlandsch-Indische 
landmacht" .(Nederlandsch Sta_atsblad 1910, 
iJ.0 • 278, · Iiidisch Striatsblad 1910, n°. 592). 
s. 14. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

0~ de vo~rd~~cht van -Orize.n'. Minister van 
· Koloni_en _van i 7 December_ 1913, Afdeeling 
0 2, no. 41; 

Den Raad van State ·gehoord_ (advies van 
30 Decen:ibe·r 1913, n°. 17); · · · 

Gelet op het nader rapport van Onz~n Mi
nister van Kolouien van 10· Janti.ari 1914, Af
deeHng 0 2, n°. 55; 

Hebben. goedgevonden ·en versta,1n :· 
De bij artikel een ·van" Ons besluit van 8 

-September 1910; n°. 39,. vastgestelde,,, l:tegeling 
van de bevordering,· het -ontslag en·· het op 
non-activiteit · stellen van- de Europeesche offi
cieren, bE>hoorende tot de Nederlandsch-Indi

. sche landmacht' '(Nederlandach Staatablad n°. 278, 
Indisch. Staatsblild -n°: 592), ~ooals· die: regeling 
is gewijzigd bij Ons besluit van 19 Juni 1913, 
n°. 22 ·(Nederlandsch Staaisbla·d no. 280, Indisch 

.Siaatsblad n°. 529), nader te wijzigen als volgt: 
1°. In het derdc lid van artikel. 17 worden 

voor :·de woorden: 
:·;,bij het vaste personeel der Normaal~Schiet

-school" ingelascht de woorden: ,,bij ·het l>e
partement van Kolonien'-'. 

2°. In het eerste lid van art1kel 18,. wordt 
2°. a, gclezen: op non-activiteit gesteld, als 
verkeerende in het · geval, .bedoeld in-artikel 
71 dezer regeling onder 1 °. b, alsrriede in het 

.geval, bedoeld in artikel 71, onder-1°. c, nadat 

.de reden, die ·hen op non-activiteit deed stel
len, heeft opgehouden te bestaan, zonder.dat 
er nog g"elegenheid is geweest, hen. overeen
komstig artikel 76 in activiteit te herstellen; 
· 3°. In het eerste lid van artikel 22 vervalt 

het woord ,,aldaar", en in het tweede lid wordt 
b gelezcn: 

1914 

· buiteri -Neder"landicli-lndie' a:fwezig zijn ge
weest wegens· buitenlandsch verlof bt1iten be
zwaar van 's Lands schatkist dan wel op non
activiteit waren gesteid overeenkomstig arti-
kel 71, ·1°. c. . 
· 4°. In artikel" 29 -w·ordt het tweede lid. gele·zen 

als volgt: 
(2)" Bij -uitzondering ,vorden; ter aanvulling 

:van: opengevallen plaatsen ii, die rang'en,.offi
cieren .van· eim.-der wapens of van ·de" militaire 
admiriistratie;-bij ·de militaire intendance over
geplaatst. -, · 

5°. -In artikel -71:wordt: · -. 
· A: in , ·het · eerste lid : · 
I .. · ach ter 1 °. · voor' ·,,in' Nederlan d" gelezen : 
,;biiitezi ;Nederlanascfi:Jndie''.. · -:,; 
·1r. na. b opgencimen : . 
c. ·op ·:ve'rzoek, ·met of zonder bezwaar van 

den lande. - ~-: 
B. in het tweedc lid: 
achter ;,onder" ingelascht: ,,1°. c -eh". 
6°. -Artikel 73 wordt gelezen: 
Het traktement van .non°activiteit bedraagt: 
a. in Nederlandsch-Inilie: 
twee derde gedee1ten van het activiteitstrak-

:tement: .; · 
b. buiten _:Nederlandsch-Indie: · 
in.bet geval, bcdoela in artikel.-71, eerste lid: 
·sub 1°; a;- cen' derde van het'activiteitstrak-

tement tot een maximum vanf:6000 (zes dui
•zend jjulflen) "s:jaars; 
-.. sub 1°. b, evenveel als het verlofstraktement 
naar-rang; 
· sub 1 °. c, · twee derde gedeelten .van het ac
tiviteitstraktement; 

7°. Artiker 74 ·wordt gelezen·: 
De officieren op ·1iori-activiteit, met uitzonde

ring evenwel van hen, die leden ·van de Sta
_ten-Genera·a1 zijn, blijven- ouderworpen aan de 
.militaire rechtsmacht en inogen zich niet bui
ten · hilt ·grondgebied van· den Staat of van 
-Nederlandach-I11diii ophouden .zonder · toestem
ming:. 

_ van den Minister van Kolonien en van den 
Gouverneur-Gen·eraal naar gelang de non'.acti
viteit door den Minister dan wel door of van
wege den· -Gouverneur-Generaal is verleend. 

8°.- liJ..,artikel ·75, derde lid, w9rdt voor ,,inc 
.Nederland" gelezen.: ,,buiten- Nederla11dsch-I11-
.die"''. 

9°. In artikel 76 wordt gelezen : 
- A: het eerste lid: 

· (1) De officieren, ·buitell" Nederlandsch-Indiii 
op non-activiteit gesteld overeenkonistig artikel 
71, 1°. a en b, worden - zoodra de-reden, die 
hen op non-activiteit deed stellen, ophoudt te 
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bestaan - door clen Minister van Kolonien in 
de positie van verlofganger teruggebracht .. 

B. het twe.ede lid: 
- .Behoudens het bepaalde in het eerste_lid wor, 
den de op non-activiteit gestelde_ officieren, in 
activiteit hersteld, · door dengone, · die hen op 
non-activiteit stelde. 

.C. de aanhef ·van het derde lid, sub b: 
sub 1 °. c en sub· 2°. c, d en· e van artikel 71: 
Onze Minister van Kolonien is belast met 

de uitvoering van dit besluit,. hetwelk in het 
Staatsblad zal word en· geplaatst en. waarvan 
afschrift zal worden.gezond,eh aan .Onzen Mi
nister van Oorlog _en aa:n den ,Raad van State. 

's-Gravenhage, den ~4den. J anuari 1914 .. 
(get.) WILH E LM·INA. 

De. Mi11isfe,• •van·• Kolonien, 
(get.) TH. ,B. PLEYTE. 

( Uitgeg. 27 Jan. '1914.) 

14 Januari 1914, BESLUIT, h<iudende .wijzi
ging der bepalingen omtrerit .invoer. van 
goederen per pakketpost. S. 15.· · 

WIJ WILH_ELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Financien en van Waterstaa:t, van 20 November 
1913, n°. 130, afdeeling Invoerrechten eh van 
-19 November 1913,.n°, 10, afdeeling Posterijen 
en Telegrafie ; 

Gezien artikel 1 der wet van· 4 April 1870 
(Staatsblad n°. 61), alsmede artikel 1 der wet 
van 28 December 1879 (Staatsblad n°.·.250)· en 
de wet van 7 . December 1896 (Staatsblad 
n°. 212); 

Den Raad van State gehoord. (advies van 
16 December.1913, 11° ... 19); , 
- Gelct op het.nader rapport van Onze voor
noemde :Ministers van 24 December 1913, 11°. 61, 
afdeeling Invoerrechten en .12 Januari 1914, 
n°. 11, afdeeling Posterijen· en Telegrafie ; 

Hebben goedgevonden en ·verstaan .te be
palen: 

. Eenig artikel. 

In bet eerste lid van artikel 11 ,vari. het 
Koninklijk besluit van 17 Maart· 1882 ·(Staats
blad 11°. 44) ,:w'ordt het woord,. ;;pakketteo" 
vervangen door de woorden ,;belaste goederen". 

Aan dit artikel worclt voorts cen nieuw lid 
toegevoegd, luicleocle : 

,,Voor goederen, aangegeven onder eene be. 
naming, volgens· welke zij vrij van invoerrecht 
en accijns zijn, behoeft slechts _eene aangifte 
te worden ingeleverd,· welke na waarmerking 
door den ontvanger tev ens client tot vrijpasp.oort 

als betloeld in artikel 871 van het voormeld 
gewijzigd besluit van 26 Maart 1872 (Staatsblad 
n°., 19),- zooals dit .. nader is aangevuld bij 
artikel 2 van Ons besluit van 8 Juli 1907 (Staats
blad n°.; 180)", 

Onze Ministers van· Financien en ;van. Water
staat zijn belast met de uitvoering V').n dit be
sluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en ~aarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

's Gravenhage, den. 14den Januari 1914. · 
(get.) ·. W.ILHELMIN A. 

. De Minister van Fi:nancien, 
(get.)· BERTLING, 

De Minister.van Waterstaat, 
(get.) , - O.,-LELY. 

(Uitgeg. 7 Febr .. 11)14.) 

17 Januari 1914. BESLUIT, tot aariwijzing, 
overeenkomstig artikel 170 der Hooger
onderwijswet, . van. de Maatsc!iappij tot 
Nut van 't Algenieen, gevestigd te Amster
dam, als bevoegd om · bij de faculteit ~ler 
letteren en wijsbeg~erte aan de· Rijks
universiteit te Gron·ingen een leerstoel te 
vestigen. El. 16. · 

. WrJ WILHELMIN:A;.· ENZ.-
Op de voordracht · van ;Onzen Minister van 

Binneniandsche Zaken· van 18 ,December 1913, 
:n° .. 1864Bj3, · afdeeling · Onderwijs; 
:- .Gelet op artikel 170, 171 en 172 der Hooger
onderwijswet ; 

. Den Raad van State gehoord, ad vies van 
6:.Januari 1914, n° .. ;n.;., 

.-·. Gelet op het nader rapport van Onzen.voor
noemden Minister van.15 Januari 1914, n°. 512, 
afdeeling Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan ,_ 
: De· l\faatschappij tot Nut van 't Algemeen, 

.gevestigu te Amsterdam, aan te wijzen als .be
voegd 0111 bij de faculteit der lEtteren en wijs
begeerte.aan de Rijks Universiteit te Groningen 
een leerstoel te vestigen, .opdat door den daar
voor te benoemen hoogleeraar onderwijs worde 
gegeven .in de paedagogiek -in vollen. omvang 

toepassing. ' 
.. Onze Minister van ·Binnenlandsche. Zaken is 

belast met de uitvo'ering. van dit ·besluit, dat 
in het. Staatsblad en iri. de Staatscourant zal 
worden geplaatst .en · waarvan ·afschrift . zal 
worden gezonden aan den. Raad van State. 

's Gravenhage, .den 17deri Januari 1914. 
(get.) . · W I L H E L M IN A. 

:De 1lf'jnister van Binnenlandsche Zaken, 
(get.) CORT V .. D. LINDEN .. 

(Uitgeg. 28 Jan. 1914.) 
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17 Januari 1914. · BESLUIT, tot schorsing van 
het besluit van• den Raad der ,gemeente 

'H eiloo van 24 December 1913;· st:rekkend·e 
.tot ·iritrekkfog: van. het salaris van ·den 

.. ambtenaar ter gemeente-secretarie. S. 17. 
.Geschorst tot .1· Au.qi,.ytz,s 1914. 

17 Jahuari 1914 .. BESCIIIKKING van den Mi
nister . van Oorlog, tot wijziging van_ de 
beschikking·van den Minister van Oorlog 
van 28 Juni 1913,,houdende uitvoeri-ng van 
het Koninklijk .besluit vari 29:Mei 1913 

.(Staatsblad n°. · 194).' ··(:Landweer-Instruc
tie III) .. · 

·De. Minister van Oorlog, 
Heeft goedgevonden te bepalen, ·aa.t de 

Landweer-instructie -III; gewijzigd bij beschik
kfog van 28 October· 1913. Afdeeling Militie en 
Landweer (L)., n°. 2; nade~. wordt · gewijzigd 
als volgt, : . . . . . . 

§ 1.· Punt 2°. 'w~rdt g·eleze~; '. 
: ·verzoeken, als onder·l0• bedoeld, in.het bezit 
gesteld van den in dat purit genoemden burge: 
meester, zoo ·mogelijk. ongeveer ·zes weken .v66r 
den ·dag van opk9mst· onder de• wapenen··of fo 
werkelijken dienst. · 

§ ·5 ·wordt gelezen: 
I. Indien uit bet bij § 3 bedoe]d· ondei•zoek 

aan den burgemeester blijkt, dat de' dienst
plichtige, voor wiens verblijf onder de· wapenen. 
vergi:leding ·wordt gevraagd, ingevolge·artikel 15 
der · Land'weerwet in·. aanmerking zou · kunnen 
komen om van den werkelijken dienst te warden 
ontheven, geeft de .burgemeester aan belang
hebbende(n) in· ·overweging ·om, afgescheiden 
van hetverzoek om vergoeding, tc bevoi:deren; 
dat'.·aoor den dienstplichtigc ·alsnog onverwijld 
bii hem wordt ingediend een aan de Koningin 
gericht·verzoek tot·het:erlangen van zoodariige 
ontheffing. Blijkt .daaientegen, .dat·.tot inwil'. 
ligirig ·van· een .gedaan ,eri6ek om· ontheffing 
van den werkelijken dienst als kostwinrier v'er
ni.oedelijk.geen term:en zullen warden gevonden, 
<loch dat •we! aanleiding· kanil:iestaan tot t·oe
kenning van eene·vergoeding, dan geeft·decbur
gemeester aan belanghebbende(n) in overweging 
oril, afgescheiden van· het verzoek om onthef
fihg, alsnog onve'rwij]d· een· ·aan .den. Minister 
van Oorlog •gericht verzoek om vergoeding ·bij 
hem in te dienen. Bij-elkadvies op een verzoek 
om ontheffing als kostwinner wordt, op de wij:i:'e 
als in model D, kolom 14, achtcr de nummers 2 
en 3 is aangegeven;·o. a. reeds ·dadelijk vermeld; 
welk vergoedingsbedrag noodig ,zou ·2,ij n als · de 
ontheffing riiet mocht worden: verleend.: 

2. · Ingeval de indiening· ·van een riader 

· verzoek om ontheffing· of om :v:ergoeding· door 
den burge:meester· overeenkoinstig het bi:;paalde 
io ·het vorig lid aanbevolen is, geschiedt daarvan 
aanteekening in den staat van inlichtingen. en, 
indien aan die aanbevelii:tg bij . ae inzending 
van den verzamelstaat reeds gevolg is gegeven, 
ook-in kolom 14 van den:'ver·zamelstaat; dit 
laatsfu ·op de wijze als Mhter·de numm:ers 6 en 7 
in model D is ·aangegeven .. 
,: 3. Een ·nader·· verzoek, ·als •·in het ·vcirig 

lid bedoeld, wordt, voorzien van het 6pschrift 
,,hader·verzoek",. door: den ·burgemeester met 
het· oorsptonkelijk ingediend··verzoek aarf het 
Departement van Oorlog."·gezoriden,. of; indien 
dit.verzoek bif ontvarigst van .het nader inge
diend verzoek reeds aan genoemd Departement 
is· -toegezonden,' onve\:wijld aari dat Departe
ment nagezonden. 

§ 6 wordt gelezen :· · · 
De inzending·van de bescheiden, in de beide 

voorgaande ·§ § vermeld, geschiedt zoo mogelijk 
oogeveer vier weken v66r den aanvang .van het 
verblijf onder de ·wapenen · of in werh.elijken 
dienst van de ·in den: <'erzamelstaat genoemde 
dienstplichtigen'. 

§ · 9, Het, derde lid wordt gelezen : 
Voor de'uitbetaling geldt· in' het algemeen, 

dat de . vervaldag der, vergoeding tevens de 
betaaldag (eerste betaaldag) daarvan is en dat 
de betaaldagen door den burgemeester aari be
langhebbe'ndei1 worden bekend gemaakt.' Deze 
bekendniakin:g gesohiedt hetzij . bij schriftelijke 
(of giidriilcte) •openbare kennisgel'ing, hetzij op 
ai:J.dere door den burgemeester doeltreffend 
geichte · wijze. Ingeval de .bekendmaking bij 
openbare kennisgeving plaats heeft, wordt·een 
stuk, · houdende die. kennisgeving, aangeplakt 
op de plaats of de plaatsen, welke daarvoor 
bij gemeentelijke verordening, is of· zijn aan
gewezen of welke, zoo zulk eene aanwijzing niet 
bestaat, daarvoor in de gemeente· gebruikeliik 
is of zijn. · · 

Voor den Minister, · 
De Secretaris-Generaal, (gei.) A. J: DOORMAN. 

17 Jam,m·i 1914.• :MrssrvE,· van -den Minister 
·.·van· ·mnnenland;che . Zaken aan. de .Com
missarissen. der Koningin in de provinc_ien 
betreffende bewijzen van N ederlanderschap. 

Te· mijner kennis ·is· gebracht, dat sommige 
burgeineesters .bezwaar maken, om aanvragen 
om eeri' bewijs .van. Nederlanderschap, hun 
door ·een :Nederlandsch consulak ambtenaar 
in Duitschlaod toegezonden; te behandelen:-en 
door te zenden aan den Commissaris der Ko
ningin. Dat bezwaar is gegrond · op het zesde 
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lid · der · circulaire v,ah. mijn Departement d:d, 
30 Juli j.1., n°. 4143, afdeeling B.B., volgens 
welke bepaling de :consulaire ambtenaren be
doelde. aanvragen rechtstreeks aan de Commis
sarissen der ·Koningin behooren te z·enden. 
· Intusschen · zal ik het ten zeerste op prijs 

stellen, ·indien de burgemBesters ter vermijding· 
van vertr_aging de· aanvragen, welke zij van 
consulaire ambtenaren cmtvangen, ev.enals de: 
andere terstond behandelen en doorzenden aan 
UH;E.G. 

.Ik -heb de eer U H;E,G, ·te:verzoe~en,daar
toe eene uitnoodiging tot: de·burgem~esters in 
uwe provincie te richten. · · 

• De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
- _ Voor -den Minister,

De-·Secretaris-Generaal, - -(get.). J . .B. -K.AcN.' 

20 Januari 1914. BESLUIT, houdende vast
stelling van het,bijzonder recht, te heffen 
van suiker, herkom:stig uit ltalie. S. J8.-

WrJ WILHELMINA, ENZ.· 
Op -de voordracht van .Onzen Minister. van 

Financien van 14 Januari 1914, n°. 77, Ac
cijnzen; 
. · Gelet op _artikel. 4 der. overeenkomst b_etref
fende -d_e suikerbelasting; goedgekeurd. bij de 
w_et van 12 Januari 1903 (Staatsblad n°. 18); 

Gezien de nadere. mededeeling van_ de Belgi0 

sche Rege('ring •nop·ens het -bedrag. van het 
bijzonder recht, dat volgens de schat_ting der 
Permanente Commissie, ingesteld ·bij. artikel· 7 
der voormelde overeenkomst, . moet wprden 
geheven· van suikers afkomstig uij; Italie, welke 
Staat uit die overeenkomst is · getreden ; 

Gelet- op a:rtikel_ XVI der wet van 24 Juli 
1903 (Staatsblad n°. 248); 

Hebben goedgevonden en- verstaan te 
bepalen :· 
Art. 1. Pe uit ltalie herkomstige su"tker; is, 

per 100 kilogram, aan het volgende _bijzonder 
invoerrecht. onderworpen : 

tot en met 30 Juni 1914, 
geraffineerde suiker . . . . / 4, 76 

·. ruwe sU:iker .. . . .. . . : .. . ,, 2,95 . 
van l Juli .1914 :tot en met 30 Juni 1915, 

geraffineerde suiker. ·: . . . . 1 4,52 
ruwe suiker . . ·. . ·. . . . ;,. 2, 71· 

van 1 Juli 1915 tot en met 30 Juni' 1916, 
geraffineerde suiker . .- _.. . . :f 4,28 .
ruwe suiker .. · .. · .... · . ,, 2,47 

van 1 Juli 1916-tot en met 30 Jimi 191-7, 
geraffineerde suiker . . . . . / 4,04 
ruwe suiker . . · . . . . . ·. ,, 2,23 

2. Dit besluit treedt terstond -:in ·werking. 

. Onze ·.Minister van --Financien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het Stactts
blad en de Stantscourant zal warden geplaatst. 

's Gravenhage; den 20sten. Januari ·1914. 
(get.) WILHELMINA. 

De jJJ inister · van Financien, 
(get.) BERTLING. 

(Uitgeg. 2.8 Jtin. 1914.) 

21.·Januari.1914. BESLU,~T; tO:t:.nadere WIJZI

•. ·ging·.van het Koninklijk: besluit van den 
- · 18den Juni 1909. (Staatsblad n°.-189), tot 

herziening, van den algemeenen maatregel
van bestuur, bedoeld- in artikel 31- der 
Ongevallenwet 1901, zooals dit besluit 
laatsfolijkds ·gew-ijzigd, bij, Koninklijk be
sluit. van deir 26st·en Juli 1913 (Staats~ 
blad n°. 335). · S,. 19. . 

WIJ WILHELMINA, ENZ. . . , ... , 

Op de voordracht :van- Onzen Minister van 
Landbouw,.Nijverheid en.Handel van 2 Januari 

· 1914, n° .. 3169, afdeeling Arbeidersverzekering; 
·Gezien artikel 31 der Ongevallenwet 1901 

, (Staatsblad 1910, n°. 241), laatstelijk gewijzigd 
• bij de wet van 11 Februari 1911 (Staat.sblad 
: no .. 62); • 

. Den. Raad van State gehoord (advies van_ 
, 13 Januari 1914, n°. 18); 

· ·Gelet- op het nader rapport van Onzen voor
.: noemden Minister van 19 Januari 1914, n°. 204·, 

afdeeling Arbeide.rsverzekering; 
Hebb.en goedgevonden en verstaan: 

. te wijzigen Ons besluit van 18 Juni 1909_ 
(Staatsblad no. 189), laatstelijk- gewijzigd . bij_ 
Ons besluit van 26 Juli 1913 (Staatsblad n° .. 335), 
en te bepalen als volgt : 

Art. 1. In artikel · 3 van Ons besluit. van 
. 18 .Juni 190[) (Staatsblad n°. 139)_ wqrclt onde£ 
de nummers 29, 40, 45, 49,-56, 71, 7:l, 254 eP: 
396. achter het woord ,,Rotterdam" gevoegd : 

, ,,(daaronder niet begrepen l:(oek van Holland)"._ 
· 2. In artikel 3 van_ Ons.hie, voren genoemd 
: besluit worden onder nummer 454 de woor<1en : 
,,een en antler _uitgeoefend binnen de gemeente 
Rotterdam en op -de rivier .· beneder, . d~ze ge
meente, tot aan ·de uitinonding -i:Q zee," ver
vangen: door. de. woorden: ,,een. ~n ander 
.uitgeoefend op de rivier de jlfaa-•.-van de ooste
lijke · grens van de gemeente. Rotterdam af, tot 
aan zee, zoomede. binnen het .-overige. gedeelte 
der gemeente Rotterdam, met uitzondering ,van 
het overige gedeelte van.Hoek van Holland,". 

3. Dit besluit treedt in werking op den 
. tw'eeden dag na dien·der da1;teekening van.het 
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Staat.~blad en van de Staatscourant, waarin hot 
is geplaatst. 

Onze Minister van Landbouw, N(jverheid en 
Handel is belast met de uitvoering . van dit 
besluit, dat gelijktijdig in het Staatsblad en in de 
Staatscourant. zal wo:r~n gepl~atst, en _waarv3in 
afschrift _ zal word en gezonden aan den. Raad 
van State. 

's Gravenhage, den 2lsten Januari 1914. 
(get.) W I L H E L MIN A. 

De Min.-vlin Landbouw, Nijverheid en Hartdel, 
(get.) .TREUB_-

(Uitgeg. 24 Jan. 1914.) 

21 Januari 1914. BESLUIT, tot nadere wijzi
ging van het Koninklijk besluit van 5 De
cember 1902 (Staatsblad n°. 206), laatstelijk 

. gewijzigd bij Koninklijk beshiit van den 
-,26sten Juli 1913 (Staatsblad -n°. ·336), tot 
vaststelling van een algemeene~ maatregel 
van bestuur, als bedoeld in clc.artikelen 52, 
tweecte en derde lid,, en 59, sub 1, 3 en 4 
der Ongevailenwet 1901. S. _20i 

WIJ WILHELMIN~,:ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 2 Januari 
1914, n°. 3169, afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gezien artikel 52, tweede lid, 9-er Ongevallen
wet 1901 (Staatsblad 1910, n°. 241), !aatstelijk 
gewijzigd b\j de wet van 11 Februari 1911 
(Staatsblad no .. 62)_; 

Den Raad van -State gehoord (advies ·van 
13 Januari 1914, n°. JS); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden :Minister van 19 Januari 1914, n°. 204, 
11fcleeling Arbeidersverzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te wijzigen Ons besluit van 5 December 

1902 (Staatsblad n°. 206), laatstelijk gewijzigd 
bij Ons besluit van 26 Juli 1913. (Staatsblad 
n°. 336), en te bepalen als volgt : 

Art. 1. In de tabel, welke bij Ons besluit 
van den l8de11' Juni 1909 (Staatsblad no. 191) 
is gesteld in de plaats van de tabel, gevoegd 
bij Ons besluit van 5 December 1902 (Staats: 
blad n°. 206), ·wordt onder de.nummers 29, 40, 
45, 49, 56, 71, 72, 254 en 396 achter het woord 
;,Rotterdarn" gevoeJd: ,,(daaronder niet be
grepen Hoek van Holland)". 

2. In de hiervoren bedoelde _tabel worden 
onder nummer 454 de woorden ,,een en_ander 
uitgeoefend binnen .de gemeente Rotterdam .en 
op de rivier beneden deze gemeente, tot aari de 
uitmonding in zee," ·vervangen door de woor~ 
den : ,,een en antler uitgeoefend op :de_ rivier 

de, 1lfaas van .de oostelijke grens .van de ge-. 
meente Rotterdam a£, tot aan zee, zoomede 
binnen het overige gedeelte der gemeente 
Rotterdam, met uitzondering -van het overige 
gedeelte van· Hoek van Holland/' .. 
· 3. Dit besluit treedt · in werking op den 
tweeden dag na dien der dagteekening .van het 
Staatsblad en van de Staatscourant, waarin het 
is geplaatst. 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel is belast , m_et de -uitvoering van dit 
besluit, dat gelijktijdig in het Staatsblad en 
in de Staatscourant zal worden _geplaatst, en 

, waarvan afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad .-an State. 

's Gravenhage, den 2lsten Januari 1914., 
(get.) WILHELMINA. 

De.Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
_ ((let.) TREUB. 

(Uitgeg. 24 Jan. 1914.) 

21 Jamiari 1914.- BESLUIT, tot· naclere wijzii 
ging van het Koninklijk besluit van den 
17den. Mei 1909 (Staatsblad n°. 122), ge, 
wijzigd bij Koninklijk besluit van deri 
2.6sten Juli 1913. (8taal8blad. n°:, 337), 
tot: vaststelling van een algemeenen maat
regel :van bestimr; ter _uitvoering .. van de. 
artikelen 45 en 47bis· der Ongevallenwet 

'. 1901. >), 2l.. 

WrJ WILHELl\fIN.A,, ENZ. 

Op de :voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw,.Nijverheid en Handel van 2 Januari 
1914, n°. 3169, afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gezien de artikelen 45 en 47bis der Ongeval
lenwet 1901 (Staatsblad 1910, n°. 241), laatstelijk 
gewijzigd. bij de wet van 11 Februari 1911 
(Staatsblad no. 62)'; 

Den Raad van State. gehoord (ad vies van 
l3 Januari l914,:.n°. 18); 
· Gelet op het nader rapport van Onzen voor-. 
noemden Minister van·l9 Januari 1914, n°. 204, 
afdeeling Ai:beidersvetzekering; 

Hebben goedgevonden en serstaan : 
te wijzigen Ons besluit van 17 Mei 1909 

(Btaatsblad n°. · 122), _gewijzir,d bij Ons besluit 
van 26 Juli 1913 (Staatsblad n°. 337); en te 
bepalen als v:olgt :· . 

Art. 1.' In_·artikel 3 van· Ons besluit van 
17 Mei 1909 (Staatsblad n°; 122) worden de 
woorden : ,,een en antler uitgeoefend binnen 
de gemeente Rotterdam. en op de rivier. beneden 
die gemeente tot aan de uitmonding in zee", 
vervangen door de woorden : ,,een en antler 
uitgeoefend op de rivier de Maas van de ooste-
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lijke grens van· de gemeente Rotterdam af, tot 
aan zee, zoomede binnen het. overige gedeelte 
der gemeente Rotterdam, met--uitzondering van 
het overige gedeelte van Hoek van H~lland,", 

2. In _artikel 9 vari Ons hierv:oren ·genoemd 
besluit- warden de woorden : · ·;,een en antler 
binnen de gemeente Rotterdam en op de rivier 
beneden die.· gemeente tot aan de uitmonding 
in zee," vervangen door de woorden : ,,een -eri 
antler uitgeoefend op de .iivier de Jliaas van de 
oostelijke grens van de gemeeilte Rotterdam 
af, tot aan zee,-- zoomede binnen het overige 
gedeelte der gemeente Rotterdam, met uitzonde: 
ring van het overige gedeelte van Hoek, van 
Holland,". 

3. Dit besluit treedt in werking op den 
tweeden dag na dien der dagteekening van het 
Staatsblad en van de Staatscourant, waarfo het 
is geplaatst. 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel is belast met-de uitvoering van dit 
besluit, dat. gelijktijdig in het Staat'sblad en in 
de Staatscourant .zal warden geplaatst, en 
waarvan afschrift zal warden gezonder>.aan den 
Raad van State. 

's Gravenhage, den 2lsten Jannari 1914. 
(get.) W I L H EL M I NA. 

De 1liin. van Landboiiw, Nifjverheid en Handel, 
(get.) . TREUB •.. 

( Uitgeg .. 24 Jan. 1914.) 

21 Jan·uari 1914. BESLUIT, tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van den 7den No
vember 1910 (Staatsplad n°. 320), tot 
vaststelling van·een algemeenen maatregel 
van bestuur, ter uitvoering ·van artikel 45 
der Ongevallenwet 1901. S. 22. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht. van Onzen iv!inister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 2 Januari 
1914, n°. 3169, afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gezien artikel 45 der Ongevallenwet 1901 
(Staatsblad 1910, n°. 241), laatstelijk gewijzigd 
bjj de wet van 11 Februari 1911 (Staatsblad 
n°. 62); 

Den Raad van State gehoord (ad vies. van 
13 Januari 1914, no. '18); 

Gelet op het nader rapport .van Onzen voor· 
noemden Minister van 19 Januari 1914, n°. 204, 
afdeeling Arbeidersverzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te wijzigen Ons besluit van 7 .November 1910 

(Staatsblad n°. 320) en te bepalen als volgt: 
Art. 1. in het tweede lid van artikel Lvan 

Ons besluit van 7 November 1910 (Staatsblad 

n°. 32(1) warden de woorden ,, waarin binnen de 
gemeente Rotterdam of op de rivier beneden die 
gemeente tot aan de uitmonding in ·zee," -ver
van6en door de woorden : ,;waarin op de riviei· 
de 1li aas van de oostelijke greris . van de · ge: 
meente Rotterdam af, tot aan zee, zoomede 
binnen,het overige gedeelte der gemeente Rote 
terdmn, met uitzondering van het o:verige ge-· 
deelte vari Hoek van Holland,". 

2.· Dit b.esluit. treeJt. in werking op den 
tweeden dag ·na dien· dor/dagtoekening van het 
Staatsblad en van de Staatscou.rant, waarin het 
is geplaatst. -

Onze l\Iinister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel is belast met de ·.uitvciering van dit 
besluit; dat gelijktijdig in het Staatsblad en in 
de · Staatscourant zal · warden geplaatst, en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 
· 's Gravenhage, ·den 2lsten Januari 1914. 

(get.) · W I L H EL MI N A. 
De 1vlin. van 'La-ndbouuJ, Nijverheid en Handel, 

(get.) TREUB. 

(Uitgeg. 24 Jan. 1914.) 

21 Januari 1914. BESLUIT, houdencle bepaling 
van het tijdstip en de wijze, waarop de 
5-centstukken, overeenkomstig de wet van 
31 December .1906 (Staatsblad n°. 376) 
geslagen, buiten omloop gestelcl warden, 
S. 23. 

WIJ wrLHELMrnA, ENz. 

Gelet op artikel 12 der .wet van 31 October 
1912 (Staatsblad n°. 324), tot wijziging en aan
vulling van de lVIuntwet 1901; 

Op de voordracht. van Onzen Minister van 
Financien van· den. 23sten December 1913, 
n°. · 76,. Generale Thesaurie ; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
6. Januari 1914, n°. 13): · 

Gezien het nader 'rapport van Onzen voor
noemden Minister van den l 7den Januari 1914, 
n°. 108, Generale Thesaurie; · 

•Hebben goedgevonden en verstaan te be..:
palen '.als volgt.: 

Art: t. De 5-ceritstukken, geslagen··overeen
kmr.stig. da wet van 31.December 1906 (Staats
blad no .. 376) worderi buiten omloop gesteld op 
30 Juni 1914. 

2. Tot 1 Januari 1915 zullen de in het vorig 
artikel bedoelde 5-centstukken aan de kantoren 
der betaalmeesters en van de ontvangers der 
directe belastingen, invoerrechten en accijnzen 
tot elk bedrag -kunnen worclen ingewisseld. , 

3.: · Dit ·besluit treedt in .,verking · ·op · den 



31 
tweeden <lag na <lien der dagteekening van het 
Staatsblai en· van de· Staatscourant, waarin het' 
geplaatst· is. · ' · 

Onze Minister van Financien is be last met de' 
_ uitv.:,ering van ·<lit besluit, dat gelijktijdig in 

het -Staatsblad en in de Stadtsc·ourant zal warden 
geplaatst ·en waarv"an· afschrift zal. worden ge-: 
zonden· aan den ·Raad van State. · 

's Gravenhage, den 2lsten -Januari 1914. 
(1et.) - W I L H E L M IN A. 

(get.) -
De 'J.lf inister van Financien, 

BERTLING. 
- · ( Uitgeg. 3 Febr. Hll4.) 

22 Januari19I4: BESLUIT, tot vaststelling van 
eenige buitengewo1ie maatregelen tot af: 
wending van de pest en· de Aiiatische 
cholera en tot wering harer uitbreiding ei1 
gevolgen. · S. 24. ;• 

WIJ WILHE_LMINA, ENZ. 

Ovefwegende, dat toepassing der wet· van 
26 April 1884 (Stacttsblad 11°. 80), aangevuld bij 
de wet van 20 Juli 1884 (Staatsblcid n°. 164) en 
ge,vijzigd bij artikel i9 van de wet van 15 April 
1886 (Sta,i.tsblad n°. 64), tot vaststelling van 
buitengewone maatregelen tot afwending van 
eenig.; besmettelijke ziekten en tot wering harer 
uitbreiding en gevolgen noodzakelijk is wegens 
het voorkomen van pest en Aziatische cholera 
op· erikele plaatsen in het buitenland ; 
· Op de 'voordracht· van Onzeri Minister van 
Binnenlandsche· Zaken· van 20 December 1913, 
n°. i0938, _ afdeeling -V olksgezondheid en Arm
Wezen·; 

· Den Raad van State gehoord; ad\ies van 
13· Jamiari 1914 n°:· 14; 

Gelet op het nader rapport van Onzen i\Iinis
ter van Binnenlandsche Zaken van 21 · Januari 
1914, n°. 553, afdeeling Volk~gezondheid en 
-4.rm,vezen; 

Hebben goedgevonden eh verstaan : 
te bepalen: 
Art. 1. Verboden zijn, tenzij .met \ergun

ning van Onzen Minister van ._Binnenlandsche 
Zaken en: met'inachtne'ming viin• de door d~ze 
ter voorkoming van verbreiding der 'besmetting 
te geven voorschriften : 
··, l 0 • onderzoek van personen en goederen op 
d"e - aanwezigheid van pestsmetstoffen door 
middel van proefoemingen op dieren ; · 

2°. het verrichten va1i lijkopeningen op 
lijken van personen, overleden· aan de pest ·of 
verdacht van aan de pest lijdende te zijn ge
,veest; 

3°. het verrichten van ·lijkopeningen , op 

1914' 

lijken -tari dieren; gestorven aan de pest of ver
dacht. van aan de pest lijdende te zijn geweest. 

2. Verboden is, tenzij met inachtneming van 
de· door Onzen Mini~ter van• Biunenlandsche 
Zaken ter voorkoming van verbreiding der 
besmetting te geven voorschriften, het vervoer 
van stoffen, die pest- of cholerasmetstoffen be
.vatten of verdacht worden dit te doen. 

3. Dit be,luit, dat gedurende een jaar van 
_kracht blijft, treedt in werking_ op den tweeden 
(:lag na _dien der dagteek_ening van het Staat8blad 
en de Staatscourant· waarin het is geplaatst. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit beeluit, dat 

I in het ·Stacitsblad en gelijktiidig in de Staats
coura-nt zal worderr 'geplaatst, en waarvan af
schrift, zal worden gezonden aan den Ra>td van 
State. 

's-Gravenhage, -den 22sten Januari 1914. 
(get.) WILHELll'IIN A. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken,. 
(get.) CORT V. D. LINDEN. 

(Uitgeg. 31 Jan. 1914.) 

23 Januari 1914. BESLur-r, hciudende bepalin
gen tot wering van ziekten van aard
appelen. S. 25. 

. WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Lanclbouw, Nijverheid en Handel van 5 Januari 
1914, "Directie• van den Landb:mw, n°. 10514, 
2de Aldeeling; B·ureau B ; 
. Gelet op de wet-van 17 Juli 1911 (Stacitsblacl 
n°. 212), houdende bepalingen tot wering en 
bestrijding van ziekten van - cultuurgewas~en 
en van . voor cultuurgewassen schadelijke
dieren; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
13 Januari 1914, n°. 16); 
· Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 21 Januari 19'14,"Directie
van den Landbouw, n°. 455, 2de Afdeeling, 
Bureau B; 

Hebben g_oedgevonden en verstaan, te be-
palen: 

Art~ 1. Tot wering van de aardappelwrat-
ziekte (zwai:te schurft, ,,black scab"), veroor
zaakt door· Ohrysophlyctis endobiotica, en van 
_de diepschurft, veroorzaakt door Spongospora 
subterranea, kan doer Ons de in- en doorvoer
van aardappelen nit bepaald aangewezen lanclen
worden verboden of niet clan voorwaardelijlr. 
warden toegestaan, 

2. Het-is verboden aardappelen, ,vaarvan de
in- of doorvoer voorwaardelijk is toegestaan, 
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in- of door te voeren langs andere d_an de door 
Onzen Minister van Landbouw, Nijv~rhei<l en 
Han<ll)l aan .te wijzen eerste kantoren. · 

3. Indienin- of doorvoer van aar<lappelen 
is toegestaan onder · voorwaar<le. -van_· .. vc,oraf; 
gaand onderzoek; TI<ordt· voor da~ onderzoek. 
vergoeding .van kosten geheven naar een d9or. 
Ons vasj; -te stellen tarief. 

4. Dit : besluit treedt in werking ·op den 
tw!)eden dag na dien der dagteekening' van het 
8taatsblad en van de 8tciatscoiirant, waarin het 
is geplaatst. 

Onze .Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Randel is belast met de uitvoering ,van dit 
besluit, het,welk in het Staatsblad en gelijktijdig 
in de Staatscourant zal worden ·geplaatst en 
waarvan afschrift zal warden gezonden aan·den 
Raad van State. 

's Gravenhage, den 23sten Januari 1914. 
. (get.) . W I L H E L M I N A. 

JJe 1),Iin. van Landbouw, N_;,jverluiid e,~. Handel, 
(get.) TREUB.' 

(Uitgeg. 3 Febr. 1914.) 

.24· Januari 1914. ,BE,!Ll)TT, 4oudende beslis:.. 
sing dat. niet-aanwezigheid va_n den 
Burgemeester in strijd. Il\et het voorschrift 
van art. 51, eerste lid der Kieswet, gedu
rende den volledigen 'in·die bepaling·voor-

-geschreven tijd te.r secretarie der gemeente 
tot het in ontv_angst nemen va:n opgavep 
van candidat!)n, Jlene oi,regelmatigheid is; 
waarvan naar haren .;1ard_ niet met ze]~er
heid is yast te stellen, d~t zij _niet op den' 

·nitslag der verkiezing v~n_ tnvloed _heen 
kunnen _ zijn, en dus tot. ni.etigheid_ der 
daarop gevolgde stemIUing moEJt leiden.: 0 

. \VIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
H. G. -BLO:EilI; en G. DERKS:EN. te Gent tegen 
hct beslµi~. van Gedepµteerde Sta~en --ya:µ 
·Gelcforlancl va_n_ 28. October 1913, n°. _78, bij het
welk is gehandhaaf<l het besluit van den 
Gemeenteraad vaJ:! Gent van 7 October 1913, 
strekkende tot niet-toelating van de _appel
lanten als leden van <lien _Raa~ ; · 
. Den Raad van _State, Afdeeling voor_ de 

-<;!eschilleµ van Bestuur, gehoord, advies van 
9 Januari 1914, _n°,. 410 ; 

Op de voordracht van Onzen lliinister van 
.:J3innenlandsche Zalrnn van 22 Janua_ri 1914, 
:n°. 432, afdeeling _Binnenlandsch Bestuur ; 

Overwegende : dat, nadat H .. G. BLOEM en 
·G. DERKSEN bij Gedeputeerde Staten bezwaren 
.4_addeningeb,acht tegen hunne niot-toelating 

als leden. van den Raad der gemeente Gent,· 
Gedeputeerde Staten bij besluit van 28 October 
1913 de bestreden beslissing van den Raad 
der gemeente Ger1:t hebben gehandhaafd; 

dat Gedeputeerde St_aten daa_rbij hebben over
wogen, dat overeenkomstig artikel 51 der· 
Kieswet op dep. dag der verkiezing ter Secretarie 
der gemeente bij · den Burgemeester der ge0 -

meente, die hoofdplaats is van het Kiesdistrict 
of waarin h\)t geheele · Kiesdistrict is gelegen, 
van des voormiddags 9 uur. tot des namiddags 
4 uur opgaven van ·candidaten kunnen worden 
ingeleverd e~ dat dus de-Burgemeester verplicht 
is de gelegenheid te geven om op elk uur van 
den verkiezingsdag van . deze bevoegdheid 
gebruik te maken ; dat, vermits in dit geval 

· de Burgemee_ster. op den· dag der -verkiezing 
niet onafgebroken · gedurend[! den ·meerge

; melden tijd ter gemeentes_ecretarie aanwezig 
is geweest, een door de wet verboden onregel

. matigheid heeft plaats gehad, waardoor de 
' kiezers in hunne wettelijke bevoegdheid zijn 
verkort; 

. dat van de uitspraak van Gedeputeerde 
Staten H. G. BLOEM en G. DERKSEN b_ij Ons 
in beroep zijn gekomen, aanvoerende, dat de 

' betrekkelijke overtreding van arttkel 51 der 
Kieswet, gelijk u_it de_ do.or den Burgemee~ter. 

· ter Raadszitting afgelegde verkfa,ring is ge
, bleken, alleen : 4ierin heeft bestaan dat hij, 
de Burgemeester, OJ) den_ dag der· verkiezing 

' zich te 12¼ uur uit het ra,adhu_is heeft verwij
' derd en zich heeft begeven naar zijn op 150 :M:. 
· afstand gelegen woonhuis, van waaruit hij te 
12¼ uur wederom in het Raadhuis is te~ugge

: keerd ; dat verder . 's Burgemeesters woonhuis 
1 met de gemeente-secretarie telefonisch is ver
, bonden en de secretaris opdracht had ontva~g~n 
' om, wap.m~er zich .iernand aan mocht melden,
'terstond hiervan b~richt ty geyen, opdat de 
i Burgemeester (immers binnen 2 _ minuten) 
· kon a_anwezig zijn tot afgifte van een bewijs 
. van ontvangst, nadat inmiddels de betre:ffeI)de 
· opgave_ door den daarmede belasten ambtenaar 

met de kiezer_slijst zou zijn vcrgeleken ; dat in 
geroeld kort tijdbestek (12¼-c-12¼) niemanq 
ter secretarie zich heeft aangemeld tot. het 
indienen eener opgave, hetgeen tusschen alle 
belanghebbenden vaststaat ;- dat dus de recliten 
der kiezers in geen enkel opzicht zijn verkort 
en, sterker nog, zelfs niet zouden kunnen zijn 
verkort, hadden zich werkelijk aangevers _in 
<lien tijd gemeld ; dat om deze reden aan _ de 
appel!anten de beslissing zoowel van den Raad 
als van Gecleputeerde Staten onhoudbaar voor
komt ; dat immers gelijk een gezonde uitlegging 
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van artikel 51 der Kieswet medebrengt, niet 
van den Burgemeester kan worden gevergd, 
dat hij van 9-4 uur in het secretarielokaal, 
zonder een seconde onderbreking, aanwezig · zij, 
doch alleen, dat de zich aanmeldende kiezers 
op het door hen gebruikte oogenblik gelegen
heid moeten hebben hunne rechten uit te 
oefenen ; dat de eenige te 3¾ uur zich aan
meldende :personen deze gelegenheid hebben 
gehad, en al!e personen, die tusschen 9 en 4 uur 
zouden hebben kunnen komen, ook die gelegen
heid zouden hebben verkregen; 

. Overwegende : .dat vaststaat dat in strijd 
met het voorschrift van het eerste lid van 
artikel 51 der Kieswet, de Burgemeester van 
Gent op den dag der verkiezing in dit besluit 
bedoeld, niet gedurende den volledigen, in de 
evengenoemde wetsbepaling voorgeschreven
tijd. ter. secretarie der gemeente is aanwezig 
geweest tot het in ontvangst nemen van op, 
gaven van candidaten; dat dus bij de verkie
zing het voorschrift van het eerste lid , an 
artikel 51 der Kieswet niet naar behooren is 

. nageleefd ; 
dat nu wel door de appellanten is aangevoerd 

dat de· gepleegde onregelmatigheid niet op 
den uitslag der verkiezing van invloed is ge
weest, doch dat de onregelmatigheid, :die.,het 
hier geldt, naar haren aard, eene is waarvan 
niet met zekerheid is vast te stellen, dat zij 
niet op den uitslag der verkiezing van invloed 
heeft kunnen zijn ; 

Gezien de Gemeentewet en Kieswet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

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

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

24 Januari 1914. BESLUIT, houdende beslis
sing dat de commissaris eener naamlooze 
vennootschap, welke van de gemeente e~n 
dee! van het gemeentehuis in huur heeft, 
zooals de omstandigheden in het gegeven 
geval aanliggen, niet gezegd kan worden 
daardoor persoonlijk onmiddellijk of 
middellijk, in strijd met art. 24 Gemeente
wet, deel te nemen aa1?- de onderhandsche 
huur . van dit gemeentegoed. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
H. VELDKAMP te Doornspijk, tegen het besluit 
van· Gedeputeerde Staten van Gelderland van 
7 October 1913, n°. 79, waarbij hij ambtshalve 
vervallen is verklaard van zijn liclmaatschap 
van den Raad der gemeente Doornspijk; 

Den Raad van State, afcleeling voor de 

1914. 

geschillen van Bestuur, gehoord, advies · van 
9 Januari 1914, n°. 399; · 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 22 Januari 1914, 
n°. 470, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Overwegende, ·dat het bovengemelde besluit 
van Gedeputeerde Staten steunt op de_ overwe
gingen, dat H. VELDKAMP van af de oprichting 
in-1895 van de Naamlooze Vennoots.chap Stoom
zuivelfabriek ,,Altena te.DoornspiJk", gevestigd 
te Doornspi}k, lid is van den Raad v;an com
missarissen van die vennootschap ; _dat inge
volge artikel 8 van de Statuten dier vennoot
schap de raad van commissarissen belast is 
met het beheer der vennootschap, cleze zoo 
in als buiten rechte vertegimwoordigt en handelt 
ten name van de vennootschap ; dat de vennoot
schap in 1895 van de gemeente Doornspijk heeft 
gehuurd een deel van het gemeentehuis, zoodat 
het raadslid H. VELDKAMP, ingevoige de ver
houding, waarin hij als lid van den raad van 
commissarissen van de vennootschap krachtens 
artikel 8 der Statuten tot die vennootschap staat, 
i_n overtreding is van de bepaling van artikel 24 
der Gemeentewet, dat ledeii· van den Raad 
noch middellijk noch onmiddellijk mogen· cleel
nemen aan onderhandsche pacht van gemeente
goederen ;' clat niet afdoet hetgeen hiertegen 
door hem is aangevoerd, nl. dat hij eerst in 
1897 - dat is dus na het aangaan van de onder
werpelijke overeenkomst van huur - raadslid 
is geworden, · daar toch de deelneming aan 
huur niet eincligt met, maar voortduurt na 
het sluiten van de betrekkelijke overeenkomst 
zoo dat hij, cloor zijn lidmaatschap van den 
Raad der gemeente Doornspijk te vereenigen 
met dat van den raad van commissariss,;n van 
meergenoemde vennootschap, in strijd handelt 
met het verbod van cle laatste alinea van 
artikel 24 der Gemeentewet ; dat artikel 2'1 
dier wet mitsdien op het raadslid VELDKAMP 
to epasselij k is ; 

dat van dit besluit H: VELDKAMP bij Ons in 
beroep is gekomen, aanvoerende, dat hij bij 
de huur van het gedee!te van het gemeentehuis 
persoonlijk niet was betrokken, noch hierbij 
persoonlijk het minste belang had, daar deze 
huur werd aangegaan door de· Naainlooze 
Vennoqtschap Stoomzuivelfabriek Altena, dat 
hij, aangenomen dat bij deze huur zijne per
sooclijke belarigen wel waren betrokken -
wat hij bestrijdt - alsdan nog niet in strijd 
heeft gehandeld met artikel 24, 3e lid der 
Gemeentewet, daar de huur werd aangegaan 
v66r zijne benoeming tot raatlslid en hij dus 
bij zijn optreden als zoodanig slechts gemeente-

3 
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goederen bleef _ gebruiken, die :hij voor zijne, [ 
verkiezing tot die betrekking had g~-pacht ; 

Overwegende, dat we! is waflr H. VELDKAMP 
sedert, 1?97 een. de_r, met beheer en dagelijksch. 
tciezicht belaste, commissarissen is van _ den 
Raad van Commissar-issen der _Naamlooze 
Vennootsch,ap Stoo,mzuivel/abriek Allena • .te_ 
Doornspfjl,, welke Vennootschap sedert_ het. 
ja,ar ~895 _van die gemeente cen_ dee! v;in het 
gemeentehuis in huur heeft, maar dat _ hij, 
zooals hier de omstandigheden aanliggen, niet 
ge~egd ~ap ~orden doo~ het bekleeden. ,va,n dit ' 
commissaria~t persoonlijk onmtddellijk_ of_ mid-. 
deilijk dee! genamen te hebben of dee! te.nemen 
a~n de ondethanclsche huur van dit gemeente-
goe_d ;, , , 

Gezien de gemeentewet ; 
HPbben goedgevonden en verstaan :_ 

het bestreden besluit ·-te verilietigen. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast enz. (W._ v. d. B. A.) 

24 Januari 1914._ MISSIVE. van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken aan_ de Uom
missarissen der Koningin in de_ provincien 
.betreffende vrijstelling van Militiedieust. 

Ten vervolge op de aanschrijving van mijnen 
ambtsvoprganger van IS Januari 1913, n°. 18, 
afd. B. B., Jieb ik _de ccr U H:E.G., na gehonden 
overleg met den Minister. v_an Oorlog, -mede 
te,. deelen, dat_ een·e tijdelijkc nijstclling ,·an 
den dienst bij de militie, verleend aau eenen 
militi_eplichtige, die ter inlijving had moetcn 
opkomcn,.doch daarbij r:ietis vcrschenen, moet 
geacht wor,den in te gaan op den. datum van 
hct Koninklijk besluit, waarbij zij is verleend. 

U H.KG. gelieve bet bovenslaande namens 
mij tc1· kennis vnn. de burgemeeslers dcr g8-. 
mce□ ten. in Uwe provincie te brengen. 

De Mimste,· van B;nnenlandsche Zaken, 
Voor den Minister, 

De Secrelaris-Generan/, (qei.) J. B. KAN. 

26 Januari 1914. BESLUIT, tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van den 14den Au
gustus 1901 (Staa.ts_blad n°. 204), tc~- uit

voering van de artikelen 8, 11, 13, 19 en 
21 der Wet op de pa,i,rdenfokkerij 1901. 
gelijk dat · besluit Jaa,tstelijk is gewijzigd 
bij Koninklijk besluit van den 13clen Fe
bruari 1913 (Staatsblad n°. 56). S. 26. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de vaordracht van Onzen Minister van 
L1,nrlbouw, N-ijverheid en Handel van 22 De
oe1ube_,. 1913, Directie van den Lanclbouw, 
n°. J0:!97, :!cic afcleelin~. bureai., A; 

Overwegende, clat .het wenschelijk is het 
Koninklijk besluit van rlen 14den Augustus 
1~01 (Staatsblad n°. 204)", ter uitvoering van de 
artikelen 8, 11, 13, 19 en 21 van de Wet op 
de_ paardenfokkerij 1901, gelijk dat besluit,_ 
laatstelijk is gewijzigd_ bij Kaninklijk besluit 
van 13 Februari 1913 (Star;.tsblad n°. 56), 
andermaal te -wijzigen ; 

Den Raad van Sta_te_ gehoard (advies v.an. 
13 ,Januari 1914, ·n°. 17)_;_ 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister.va_n 23 Januari 1914, Directie 
van den _L!Lndbouw, n°. 514, .2de afdeeling, 
bureau A; 

Hebbenga,edgevonden en verstaan te bepalen: 
Art. 1. De punt aan_het eind van.bet eerste. 

lid van artikel 15 van bet, Koninklijk besluit 
"~n den_ 14den Augllstus. 1901 (Staatsblad 
n°. 204),. ter uitvoering van de artikelen S, 11, 
13, 19 en 21 van de Wet op de-paardenfokkerij 
1901, gelijk dat besluit laatstelijk is gewijzigd 
bij Koninklijk besluit. van .13 Februa1i 1913 
(Staatsblad n°. 56), wordt veranderd in een 
komma pllnt en a9.n clat lid warden taegevoegcl 
de woorden: 

,,12e. Pre~ien wegens invoer van fok
tlicrcn; 

13°. · Bewa.rin:;-~pramien voor hen'!;st3n en 
merrien; 

14°. i\fodaille, en getuigschriften voor heng
sten en merrien' '

0

• 

2. Tus,chen de artikelen 23 en -2! van het 
in artikel 1 bedaeld besluit wordt een nieuw 
artike1 ap_i~enomen luiclendc : 

,,Art. 23bis. B(j cle toJbnning van premien 
en bijdragen kan door de provinciale regclings
commissir.n warden bedongen, dat, ingcval van 
niet nakoming der bij de toekenning gestelde 
voorwaarden, hij, aan ,vien de premie of bijclrage 
is toegekentl, vei·plicht is tot betaling eener 
bepaalde gelclsom tot een maximum van twee
maal het bedrag rlo1· premie of bijdrage." 

3. Dit bcsluit trceclt· in werking op den 
2den dag na.de dagteekening van het- Staatsblad 
en de Sta.a.tscourant, wa'.1rin het geplaatst is. 

Onze Minister van Landbouw, Nij'verheid en 
Handel is belast met cle uitvoering van dit 
besluit, clat in het Staatsblad en gelijktij_dig 
in de Staatscoura-nt zal worc!en geplnatst en 
waarva-n afschrift zal warden gezonclen aan den 
Raad van State. 

's Gravenhage, den 26sten Januari 1914.· 
(get.) WI L H ELM IN A. 

De jJfin. van Landbouw, Nijverheid en Heindel, 
(gel.) TREUB, 

(Uilgeg. 7 Febr. 1914.) 
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26 Januari 1914. ARREST vnn den Hoogen Raad. 
De telastelegging van den verkoop van 

·een naar bestanddeelen, vorm en gewicbt 
nader omsehreven geneesmiddel, houdt 
ondubhelzinnig in de telastelegging van 
verkoop van de bedoelde zelfstandigheid 
als geneesmiddel. 

Hij, die ter voldoening aan de vraag 
om een middel ter voorkoming van ver

clwen huiduitslag bet verlangclc ,·e1·strekt, 
geeft dit ·af als ,qeneesmidclel. 

De· wet van 1 Jnni 1865, S. 61 geeft 
noch in art. 30 noch- elders aan, 'wat ·zij 
onder ·geneesmiddelen verstaat, zoodat de 
vraag, welke zelrstandigheden daaronder 
vallen, naar bet sprmikgebrnik moet wor
den beantwoord. 

· Het spraakgebrui!, versta:it oi:Jder ge·
neesmiddelen zoowel bepaalde enkelvon
dige micldelen als mengsels. 

(Wet van 1 Jum 1865, S. 61, art. 30,) 

Voorzitli~r: 
Jhr Mr. W. H. de Sa.vornin Lohman. 

Raden: Mrs.· A. Fentener van Vlissingen, 
C. 0. Segers, H. Hesse en f1. M. A. Savei. 
berg. 

A. M., oud 35 jaren, van beroep winkelier, 
·geboren te Dodewaard, woiiende te Helder, 
requirant van cassatie tegen een vonnis der 
Arr.-Rechtbank te Alkmaar van 20 October 
1913, waarbij· in hooger beroep is bevestigd 
een vonnis van het Kantongerecht te Hel
der van · 4 September 1913, waarbij de 
requirant al's schuldig aan: ,,het ·zonder 
apotheker of ·geneeslrnnuige, tot het af
leveren van geneesmiddelen bevoegd te 
zijn, geneesmiddelen verkoopen door den 
Min. van Bi1inenl. Z:i.ken aangewezen, eene 
commissie van deskundigen gehoord, bee 
neden de hoeveelheid daarbij voor elk 
dier middelen bepaald", met toepassing van 
de artt. 30, 31 der wet van 1 Juni 1865 
(S. 61), de beschikking van den Min. van 
Binnenl. Zaken van 1 Februan 1906, lijst C, 
gewijzigd bij beschikking van 4 Nov. 1910 
en de artt, 10, n°.' 19, 11 der wet van 15 
April 1886 (S. 64), en art. 23 Sr., is 
veroordeeld · tot eene ·geldboete van f 100 
of ;ervangende hechtenis van twintig da
gen, met bevel tot vemietiging van bet 
in besla.g genomen doosje met pasta (ad
vocaat ]\fr. Klaas Denys te· Amsterdam). 

Conclusie van den Advocaat-GeneraaJ Wr. 
Tak. 

Door 'den Karitonrechter te Helder ,verd 
requirant s·chuldig .verklaard · aan de over
treding van: ,,Zander apotheker of ge
neeskun:dige tot· her afleveren van genees
middelen bevoegd te · zijn, geneesmiddelen 
verkoopen door den Minister van Bi~nen
landsche Zaken ·aarigewezeii, eene com
missie van deskmidigen gehoord, beneden 
de hoeveelheid daarbij vo.or elk dier mid
delen bepaald" en deswege, met toepas
sing van de artt. 30 en· 31 der Wet van 
1 Juni 1865 (Stbl. 61), in vei·band met 
de beschikking van den ·Minister van Bin
nenlandsche Zaken van 1 'Februar1 1906, 
gewijzigd 4 November 1910, · 23, 91 Sr., 
veroordeeld tot eene- boete van honderd 
gulden subsidiair· twintig dagen hechtenis. 
l\"adat de Arr.-Rechtbank te Alkmaar; bij 
vonnis van 28 October jl. 's I~antorirechters 
beslissing 'met verbeteririg van groffden in 
hooger beroep bevestigd had, teekende re
qmrant tegen eerstgenoemd vonnis cassatie 
aan, ter ondersteuning van welk beroep 
bij pleidooi drie midclelen zijn a.angevoerd 
luidende: ,,I. Schending, althans verkeerde 
toepassing van art. 216 Sv. in verband m·et 
art. 30 der Wet betreffende de uitoeferiing 
der atsenijbereidkunst en de bijbehoorencte 
beschikking van 1 Februar1 1906, doin' · te 
beslissen, · dat beklaagde heeft afgeleverd 
een geneesmiddel, vermeld op de biJ . ge·
noemde beschikking behoorende lijst C, 
terwijl vaststaat, dat beklaagde heeft ·af
geleverd een rirnngsel, · bevattende stoffen 
v'oorkomende op lijst C. Wei is waar is in 
genoemde beschikking ook verkoop · van 
mengsels van de op de lijst vermelde stof
fen verboden, maa.r dit verbod is onrecht
matig, daa.r art. 30 der geno·emde wet den 
Minister alleen ·machtigt om aflevering van 
op de lijst vermelde stoffen te verbieden 
en niet verkoop vim mengsels daarvan. 
Verkoop van zulk ·een men·gsel is alleen 
clan le verbieden, wannee~ bet als zoo
danig op de · lijst staa.t. II. Schending, 
althans verkeerde toepassing van art. 216: 
Sv. en van bovenvermelde beschikking. 
Gesteld •cl e aflevering van mengsels warn 
strafbaar, dan had in ieder geval ten Iaste, 
gelegd moeten worden verkoop als genees
middel, daar de beschikking hiervan uit
drukkelijk spreekt, hetgeen niet geschied 
is. III. Schending van art. 221 Sv., aan-

:3* 
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gezien de overweging, dat de getuige de 
pasta· heeft gevraagd ter voorkoming van 
verderen huiduitslag niet kan dienen om te 
motiveeren, dat de beklaagde de pasta 
als geneesmiddel heeft afgeleverd, hoog
stens als voorbehoedmiddel". 

Ad lum. Ter bestrijding van dit middel 
kan ik slechts herhalen, wat door Uw Raad 
gezegd is in de arresten vari 9. Februari 
1.874 W. 3701 en 20 November 1882 W. 
4850 hierop neerkomende: dat de wet niet 
omschrijft, wat onder het woord ,,genees
middelen" moet worden verstaan, dat vol
gens het spraakgebruik daaronder zoowel 
enkelvoudige als samengestelde zijn be
grepen en dat uit de beraadslagingen over 
de wet (Handelingen He Kamer . -1864~ 
1865, biz. 765 vlg.) geenszins. blijkt, dat 
Minister Thorbecke of de vertegenwoordi
ging het woord ,,geneesmiddelen" in art. 30 
in beperkten zin hebben opgevat, terwijl 
voorts die opvatting tot schromelijke ont
duiking zou aanleiding geven. lk acht dus 
dit middel ongegrond. 

Ad llum. Bij dagvaarding is· aan re
quirant ten laste gelegd en bij vo_nnis als 
bewezen a,angenomen, dat hij een genees
middel heeft verkocht en afgeleverd. Hieruit 
blijkt m. i. luce clarius en is tevens dui
delijk gezegd dat het ook als zoodanig 
is verkocht. In zooverre mist _ dus het 
middel feitelijken grondslag. 

Ad lllum. Waar het verkochte middel 
moest strekken ter voorkoming van ver
deren huiduitslag, zou een voorbehoed
middel, niet een geneesmiddel, zijn ver
kocht. Pleiter geeft bier de betrekkelijke 
zinsnede van 's Kantonrechter's vonnis 
onjuist weer. Gerelateerd is, ,,dat het ver: 
kochte mengsel moest dienen tot genezi_ng 
van verderen - dus een bestaanden -
huiduitslag", terwijl de aflevering ook met 
dat doe! geschiedde. In zooverre gaat dus 
dit middel aan hetzelfde euvel mank als 
het tweede, terwijl ik het bovendien onjuist 
acht, omdat in het algemeen een middel 
ter voorkoming van ,,verdere': infectie als 
geneesmiddel voor ,,bestaande" aandoening 
wordt gebezigd. 
- Ik maak van deze gelegenheid gebruik om 

·terug te komen op mijne meening, neer
gelegd in mijne conclusie, voorafgaande 
aan Uw arrest van 15 December 1913. 
Ik trachtte toen aan te toonen, dat voor 
elk· verboden middel, voorkomend in een 
verkocht mengsel, eene boete behoorde te 

worden opgelegd en meende in het beste 
gezelschap te zijn, daar ik een steunpunt 
vond in Uw arrest van 10 November 1868 
W. 3062. Evenwel hebben de latere uit
spraken van Uw Raad en we! die van 
10 December 1868 (Regtsgeleerd Bijblad 
1869, biz. 654), 30 Jum 1872 W. 3432 en 
implicite die van 20 November 1882 W. 
4850, mij geleerd, dat in gevallen als het 
onderhavige slechts de oplegging van eene 
boete geoorloofd is. Ik vestig voorai Uwe 
aahdacht op laatstgemeld arrest, omdat 
mij uit de Jt.aadpleging van het vonnis a 
quo gebleken is, dat' van een samengesteld 
middel - zg; ,,Moeder-Seigelstroop" be
staande ,uit o. a. aloe en gentiaan-e1'tract -
daarbij de ;rede was, U.w Raad stelt zich 
klaarblijkelijk op het ~tandpunt, dat alinea 1 
van art. 32 de gevallen van cumulatie 
hehelst, terwijl overigens de zwaarte der 
overtreding uitdrukking vindt in de grootte 
der boete. W aar in casu slechts eene 
overeenkomst is aangegaan, geloof ik, dat 
terecht slechts eene boete is opgelegd, 
ook al bestaat het object uit meerdere. 
verboden middelen. 

Mijne conclusie strekt mitsdien tot ver
werping van het beroep. 

De Hooge .Raad,. enz.; 

Gehoord het verslag van den Raadsheer 
Hesse; 

Gelet op de middelen van cassatie, na
mens den requirant voorgesteld biJ plei
dooi: (zie cohclusie adv.-gen.); 

0. dat. biJ het door het aangevallen vonnis 
bevestigde vonnis in overeenstemming inet 
de telastelegging bewezen is verklaard, dat 
de beklaagde, nu requirant, den 24sten 
Jum 1913 des voormiddags circa kwa_rt 
voor tien uur te Helder, zonder apotheker 
ot -geneeskundige, tot het afleggen van ge
neesmiddelen bevoegd te zijn, een genees
middel, bevattende vaseline en zinkoxyde, 
in den vorm van een pasta, bij een hoeveel
heid van minder dan 50 · gram heeft ver
kocht en afgeleverd aan J. L. in zijn 
winkeJ in perceel Kanaalweg n°. 147, en 
dit bewezen ·verklaarde is gequalificeerd 
en de beklaagde deswege is veroordeelcl, 
zooals hiervoren is vermeld; 

0. dat tegen deze uitspraak de middelen 
van cassatie zijn gericht; 

0. dat noch het tweede, noch het dercle 
middel, · welke als middelen den vorm be-
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treffende, het eerst zullen moeten warden 
behandeld, . tot cassatie kan leiden,; 

het tweede niet, omdat blijkens het be
vestigde vonnis verkoop van een naar be
standdeelen, vorm en gewicht nader om
schreven geneesmiddel is · ten laste gelegd. 
en zoodanige telastelegging verkoop van 
de bedoelde zelfstandigheid als geneesmid
del ondubbelzinnig inhoudt, zoodat dit mid
del feitelijken grondslag mist;' 

. het derde niet, wijl door de Rechtbank, 
in zoover de gronden van het vonnis 
van den Kantonrechter verbeterende, toen 
ziJ feitelijk besliste ,,dat· waar de getuige 
L. heeft verklaard de pasta. Lasser a.an 
beklaagde te hebben gevraagd ter voor
koming van ,,verdere"(n) huiduitsla.g en de 
beklaagde haar die zalf zonder eenige op
merking heeft verkocht en geleverd, hij haar 
bedoelde pasta ,,Lassa.r" als geneesmiddel 
heeft verkocht", - · de motiveering aan 
deze beslissing niet is onthoud·en; 

dat toch, als iemand, zooals. in dit geval, 
een middel vraagt . ter voorkoming van 
verderen huiduitslag, hij een bestaanden 
huiduitslag op het oog heeft waarvoor hij 
genezing, althans in perking zoekt door : ge
bruik van het gevraagde middel; 

da.t derha.lve, als a.an zulk een vraag 
wordt voldaa.n, hij, die dit doet, het ver
la.ngde. als geneesmiddel a.fgeeft, zoodat ook 
dit cassatiemiddel is· ongegrond; 

0. omtrent · het eerste middel: 
dat feitelijk is beslist, da.t .een minder 

dim 50 gram wegend geneesmiddel, be
vattende vaseline en zinkoxyde in den 
vorm van een pasta. is afgegeven; 

,0. dat' a.rt. 30 der wet van 1 Juli 1865 
(S. 61) verbiedt den verkoop van door den 
Minister van Binnenl. Zaken aan te wijzen 
geneesmiddelen beneden een voor elk mid
del · bepaalde hoeveelheid, behalve door 
apothekers en tot den verkoop van genees
middelen bevoegde geneesktindigen; 

0. tlat genoemde wet noch in dit artikel 
noch elders· a.a.ngeeft wat zij · onder genees
middelen versta.a.t, zoodat de vraag welke 
zelfsta.ndigheden daaronder vallen naa.r het 
spraakgebruik moet warden beantwoord; 
dat nu . het spraakgebr.uik onder genees
middelen zoowel bepaalde enkelvoudige mid
delen als mengsels verstaat, zoodat de ver
melding in de tot de ministrieele beschikking, 
bedoeld in gemeld a.rt. 30, behoorende lijst 
C, da.t het verbod van verkoop ook betrek
king heeft op als geneesmi~delen verkochte 

mengsels enz. met behulp van de daarin 
genoemde middeleil, waartoe ook behooren 

· vaseline en zinkoxyde, ---'- bereid of waarin 
een of meer dezer middelen zijn ontsta.a.n -
we! verre van, gelijk namens den requirant 
is beweerd, met bedoeld a.rtikel in strija 
te zijn, daa.rmede geheel in overeenstem-
1ning is; 

0. dat mitsdien ook dit middel is on
gegrond; 

Verwerpt het beroep. 
(Ned. Jnr.) 

-27 Januari 1914. BESLUIT, tot verlenging van 
den termijn, bedoeid in artikel 2, lste lid, 
der wet van 11 Januari 1913 (Staatsblad 
n°. 15). S. 27. 

Ve,·lengd 1nfl zes ,naariden .. 

27 Januari 1914. MISSIVE van den Minis
ter van Binnenlandsche Zaken, aan de 
Gedeputeerde Staten der provincien, be
treffende toepassing van artikel 22, vierde 
lid der Arbeidswet. 

Volgens _ artikel 4 van de Arbeidswet. 1911 
mag een kind beneden 13 jaar, of nog leerplich
tig, geen arbeid verrichten. In artikel 22, 
vierde lid, dier wet is evenwel bepaald, dat 'niet 
strafbaar is hij, die a.rbeid doet verrichten of die 
niet zorgt dat geen arbeid wordt verricht, door 
een niet-leerplichtig kind van 12 jaar, indien 
hij aantoont, dat geen voor het kind geschikte 
gelegenheid tot het ontvangen van onderwijs 
v66r des namiddags 5 uur bestaat. Hij wor.dt 
geacht dit te hebben aangetoond, wanneer 
blijkt, dat door het hoofd eener school, die het 
kind na het vervullen van de leerverplichting 
verliet, of door den burgemeester der gemeente, 
waar die school is gelegen, eene verklaring is 
afgegeven,_ inhoudende, dat voor het kind_ op 
die school geen gelegenheid meer was verder 
onderwijs te ontvangen. 

Het is der Regeering gebleken, dat de woor
den ;,verder onderwijs" tot mis,erstand aan
Jeiding geven. Verondersteld .wordt n.1. door 
sommigen dat met die woorden bedoeld wordt 
,,voortgezet onderwijs". Deze veronderstel
ling is niet juist. De strekking van de bedoelde 
bepaling is, te voorkomen, dat kinderen, die 
niet meer leerplichtig en nog geen 13 jaar oud 
zijn, tengevolge van het verbod van artikel 4 
zouden leeg loopen. 

In verband hiermede moet aan de woorden 
,,verder onderwijs" eene ruime beteekenis 
worden gehecht. 

Naar de bedoeling van den wetgever moet de 

' 
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verklaring worden geweigerd, zoowel wanneer 
aan de school eene vervolgklasse is verbonden, 
of vervolgklassen die voor de leerlingen van 

. alle scholen openstaa11, doch· aan enkele scholen 
zijn verbonden, als wanneer 1,oor niet mcer 
leerplichtige kinderen gelegenbeid bestaat het 
onderwijs in dezelfde klasse, waarin zij bij het 
vervnllen der leerverplichting zaten, te blijven 
volgen. 

Ik heb de eer Uw College te verzoeken het 
bovenstaande ter kennis te brengen van de 
gemeentebesturen in Uwe provincie. 

De Mini.ster van Binnenlandsche Zaken, 
(get.) CORT V. D. LINDEN. 

28 Januari 1914. BESLUIT, houdende vrijdom 
van belasting voor azijn of houtzuur en 
voor daarmede bereide buitenlandsche 
vloeistofl'en, bestemd ten gebrnike voor de 

· werkzaamhetlen in chemigrafische knnst
inrichtingen. S. 28. 

vVIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van 13 Januari 1914, no. 125, Ac
cijnzen; 

Gezien artikel 7 der. wet van 27 Jnni 1876 
(Sta~tsblad n°. 130) ; 

Den Raad van State· gehoortl (advies van 
20 Januari 1914, n°. 15); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 24 Januari 1914, n°. 84, 
Accijnzen; · 

Hebben goedgevontlen en verstaan te be
palen: 

Eenig artikel. 

Er wordt vrijtlom van belasting genoten voor 
azijn of houtzunr en voor tlaarmetle bereide 
buitenlantlsche vloeistofl'en, bestemtl ten ge
brnike voor de werkzaamhetlen in chemigra-
fische kunstinrichtingen. · 

Ten aanzien van dien vrijtlom zijn van toe
passing de ·bepalingen, vervat in de artikelen 2 
tot-en met 27 van Ons besluit van 26 September 

· 1911 (Staatsblad n°. 303). 
Onze Minister voornoemtl is belast met de 

nitvoering van dit besluit, hetwelk in.het Staats-· 
blad zal wotden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezontlen aan den Raad van State.• 

's Gravenhage,, den 28sten Januari 1914: 
(get.) W 1 L H E L M I NA. 

De .Minister van ·Financien, 
(get.) BERTLING.-

( Uitgeg. 13 Febr. 1914.) 

29 Januari 1914. BRSCHIKKING van den Mi
nister van Binnenlantlscbe Zaken betref
fende de zitting van bet hoofdstembureau 
in verband met de verkiezing van leden 
van den raatl der gemeente de Bildt. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken ; 
Gelet op art. 93, derde lid, der Kieswct; 
Heeft goedgevonden, na ingewonnen advies 

van Gedeputeerde Staten van Utrecht, te be
palen-: dat in het kiesdistrict voor de verkie
:dng van leden Yan den raad der gemeente 
de Bildt, de zitting van bet hoofdstembureau, 
tot bet vaststellen van den uitslag der vcr
kiezing, gehouden wordt onmiddellijk na'afloop 
van de werlrnaamheid bedoeld in art. 92, eerste 
zinsnede, der Kieswet. 

's Grin-enhage, :,:9 .Jnnuari 1914. 

Voor den Minister, 

De SeC>"efm·is-Gmerarrl, (qet.) .T. B. KAN. 

29 Janu.ari 1914. MISSIVE van den Minister 
van Oorlog aan de Commissarissen der 
Koningin in cle provincien betreffende 
art. 32 en ·art. 84 der Militiewet. 

Ik heb de. eer U Hoogedelgestrenge te ver.
zoeken, de burgemeesters in Uwe provincie 
er op te wijzen, dat het aa:ilbeveling verdient, 
hunne~zijds vooral antler de . aandacht te 
brengen van ingeschrevenen, te wier aanzien 
z\i vermoeden, dat. zij in de termen zouden 
kunnen vallen voor vrjjstelling wegens kost
winnersch>J.p : 

1 °. dat, zoo zij vermeenen aanspraak te 
kunnen maken op vrijstelling wegens kost
winnerschap, zij niet een verzoekschrift daartoe 
moeten indienen aan .Hare Majesteit de Ko
ningin of aan den Minister. van. Oorlog, doch 
zich rechtstreeks tot den burgemeester der 
gem·,ente, waar zjj zjjn ingeschreven of voor 
welke zij hebben geloot, zullen mo.eten wenden 
met een aanvraag tot het opmaken van een 
staat van imichtingen ter zake van de,. door 
hen gewenschte vrijstelling : 

2°. dat, zoo de redenen voor. die vrijstelling 
aanwezig zijn op 21 Maart van het jaar, waarin 
het inschrijvingsregister, waarop hun namen 
voorkomen, is gesloten, zij die aanvraag hebben 
,in te dienen tusschen,21 en 31 .Maart van dat 

en daarmede niet moeten wachten bijv. 
tot na de ilitspraak van den keiiringsraad of 
tot na den afl,oop dei· loting.; en 

3°. dat de omstandigheid, dat de militie
plichtige-kostwinner. niet bes,,houwd kan 
worden als te zijn de eenige kostwinner in den 
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zin van art. 32 der Militiewet geen beletsel 
vormt voor zijn vrijstelling wegens kostwinner-
schap. · 

De burgemeesters waren er daarbij, wellicht 
ten overvloede, aan te .herinneren, dat art. 32 
der Militiewet voor vrijstelling wegens kost
winnerschap denzelfden maatstaf stelt als 
a.rt. 84 dier wet voor vergoeding wegens kost
winnerschap en dat derhalve ieder, ,i•iens 
betrekkingen voor toekenning van vergoeding, 
hoe gering oolc, in de termen zouden vallen, 
ook voor vrijstelling wegens kostwinnerschap 
in aanmerking kan worden gebracht, althans 
zoo hij die vrijstelling wenscht en de voor 
indiening v_an de aanvraag gestelde termijn 
niet verstreken is. 

Het is in verband daarmede wen:schelijk, dat 
de burgemeesters bij voorkomend geval hun 
bijzondere aandacht blijven schenken aan § 3 
der Militie-Vergoedings-Instructie en die para
graaf toepassen in dezen zin, dat zij den militie
plichtige, betrokken b~j een in hun handen 
geste]de en naar hun inzicht gegronde vergoe
dingsaanvraag, wijzen op de mogelijkheid van 
vrijstelling wegens kostwinnerschap en hem 
aangeven wat hem te doen staat oin desge
wenscht de vrijstel!ing te kunnen verkrijgen. 

Mocht de termijn voor het aanvragen van 
vrijstelling echter reeds zijn verstreken en de 
Jmrgemeester van oordee] zijn, dat er voor 
afwijking van dezen termijn geen geldige reden 
bestaat of dat de omstandigheden die afwijking 
niet toelaten -· b. v. doordat de militieplichtige 
reeds geruimen · tijd in werkelijken dienst 
is - dan zal het uiteraard aanbeveling verc 
dienen, dat bedoelde wenk tot het vragen van 
vrijstelling, welke dan waarschijnlijk belang
hebbenden teleurstelling zou kunnen bezorgen, 
achterwege bl~jft. 

Hierbij ziJ opgemerkt, dat in gevallen, 
waarin de beslissing nopens de vrijstellings
aanvraag niet bij Gedeputeerde 'Staten doch bij 
de Kroon berust, er .van mijn zijde ook dan; 
wanneer bij het doen der aanvraag van den 
daarvoor gestelden termijn mocht worden afge
weken, in den regel geen. overwegend bezwaar 
tegen zal bestaan, de aah:vraag bij uitzonde
ring toch in behandeling te riemen, ten minste 
indien de op de aanvraag betrekking hebbende 
staat van inlichtingen mijn Departement nag 
bereikt tegen den · tijd der inlijving van den 
betrokken militieplichtige of slechts enkele 
weken nadat hij zijn eerste-oefening heeft 
aangevangen. 

Dit laatste doet intusschen niet te kort aan 
de wenschelijkheid, dat ~ooveel mogelijk de 

gestelde termijrien voor het doen der aanvragen 
worden in acht genomen. 

De Minister van Oorlog, 
Voor den Minister; 

Het Hoofd der Afdeeling Dienstplicht, 
(get.) GROUSTRA. 

2 Februari 1_914. BESLUIT, tot wijziging van 
. de tabel, gevoegd bij het Koninklijk be
sluit van 7 Juni 1906 (Staatsblad n°. 126) 
tot regeling· van bet ambtsgebied der 
inspecteurs, districts- en· arrondissements
schoolopzieners en van de verdeeling 
hunner werkzaamheden, ·voor zoover die 
hun door de wet tot regeling van het lager 
onderwijs zijn opgedragen. S. 29. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de· voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 20 December 1913, 
n°. 18360/3, afdeeling Onderwijs; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
20 Januari 1914, n°. 10; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 30 Januari 1914, n°. 1131, 
afdeeling Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met wijziging 'van de tabel, gevoegd b\j Ons 

besluit van 7 Juni 1906 (Staatsblad n° .. 12G), 
te bepalen: 

a. dat het schoolarrondissement Heusden 
omvat de gemeenten A.lmlcerk, Andel, Drongelen, 
Dussen, Genderen, · Giessen, Hedikhuize1i; Herpt, 
H eusden, M eeuwen, Oudheusden, Rijswijlc, V ~en, 
Wei-lcen c. a. (de), Werlcendam, Woudrichem, 
Wijlc c. a.; 

b. dat tot hot schoolarrondissement Rotter
dam IV behalve het in de tabcl aangewezen 
grondgebied mede ·.behoort het gedeelte der ge
meente Rotterdam, genaamd Hoek i-an Holland; 

c.,' dat met· ingang van den dag, waarop · in 
liitvoering van de wet van 1 December 1913 
(Staatsblad n°. 419)" de vereeniging van de 
gemeenten Stad-Almelo en Ambt-Almelo tot 
stand komt, het schoolarrondissement · Almelo 
omvat de gemeenten Almelo, Hellendoorn, 
V riezenveen, ·TV ierden. 

Onze Minister van Binnenlandschc Zaken is 
belast met de uitvoering van -dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal, wo.:rden geplaatst en 
waarvan·afschrift zal worden gezonden aan den 
R,iad van State. 

's Gravenhage, den 2den Februari 1914. 
(get.) WILHELI\UN A. 

De 111inister van Binnenlandsche Zaken; 
(get.) CORT Y. D. LINDEN. 

( Uitgeg. 13 Febr. 1914.) 
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2 Februari 1914. · BESCHIKKING. van den Mi
nister van Oorlog_ tot wijziging van de be
schikking van ·.den Minister van Marine,. 
waarnemend · Minister van Oorlog, van 
28 April 1909, betreffende dienstre1zen van 
dienstplichtigen der nationale militie - die 
voor den dienst ter zee bestemd, daa,onder' 
begrepen - en van personeel der _Land
weer, voorzooveel de zorg dnarvoor aan de 
Burgemeesters der Gemeenten is opge
dragen. 

·De Minister van Oo,log, 
Heeft goedgevonden te bepalcn, dat het 

,;Voorschrift betreffende dienstreizen van 
,,dienstplichtigen der Militie, enz.", zoomede 
de ,,Regeling van dienstreizen van miliciens, 
,,ei~z.", beide vastgesteld bij de Beschikking 
van 28 April 1909, Afdeeling Militie en Land
weer (M.) n•. 166 en laatstelijk gewijzigd bij de 
.Beschikking van 17 December 1912, VII1° Afd., 
n°. 67, nader worden gewijzigd als volgt: 

Voorschrift befrejfendP. diensfreizen. 

§ J.. In het eerste lid -word t in de plaats 
van ,,opkomst" gelezen: ,,aanmelding". 

Aan het tweede lid wordt nil. punt c toe-
gevoegd: · 

,,d. de manschappen onder geleide· reizen te 
,,gelijk met manschappen, die voor Rijksreke
,,ning moeten reizen ; 

,,e. de manschappen, . .indien zij ,te voet .rei
·,,zen, reed~ v66r ·6 uur 'smc,rgens op reis zou- I 

,,den moeten gaan.': 
In het derde lid wordt in de plaats van ,,q tot , 

,,en met c" gelezen : ,,a tot en met e". 
.§ 16 wordt gelezen als volgt: 
,,§ 16. De dienstplichtigen, die ter inlijving 

moeten opkomen, genieten desgewenscht op de 
dagen der reis .naar de plaats van inlijving een 
daggeld van f 0.25, indien zij zich vier of meer 
uren v66r het tijdstip der inlijving op reis moe
ten begeven en de reis op de voorgeschreven 
wijze geschiedt." 

,,Het daggeld wordt aan belanghebbenden 
uitbetaald door de zorg van den Burgemeester 
van de Gemeente, waar zij verb!Uf houden." 

,,De Burgemeester, die den dienstplichtige 
ter inlijviug oproept, maakt hem bekend met 
de aanspraak op daggeld, voor zoover deze be
staat, en met de wijze, waarop de dienstplich
tige, het daggeld k:m ve~krijgen." 

,,De dienstplichtigen. die v66r 4e inlijving, 
gedurende de reis, of na volbrachte reis in de 
plaats, voor de inlijving bestemd, moeten over
nachten, worden voor Rijksrekening bij de in
gezetenen gehuisvest en gevoed." 

De § § 17 en 18 'ivorden vervaiigen door de 
navolgende paragrafeh ': 

,,§ ]7. De onder de wapenen of in werke
lijken dienst geroepen verlofgangers, die zich 
vier of meer uren v66r het tijdstip der aanmel
ding op reis moeten begeven, genieten desge
wenschi op de dagen der reis een daggeld van 
f 0.:l5, ongeacht den rang, dcor hen bekleed;" 

,,He~ daggelcl wordi aan belanghebbenden 
uitbetaald door de zorg van den Bnrgemeester 
van de Gemeente, waar zij verblijf houden." 

,,De Burgemeester, die den verlofganger op
roept, maakt dezen bekend met de aanspraak 
pp daggeld, voor zoover deze bestaat, en met 
de wijze, waarop de 7erlofganger het daggeld 
kan verkrijgen." 

,,Het daggeld wordt uitbetaald op den laat
sten werkdag v66r bet vertrek." 

·,, De onder de wapenen of in werkelijken 
die·nst geroepen verlofgangers, die gedurende 
de reis moeten overnachten, worden voor. Rijks
rekening bij de ingezetenen gehuisvest en ge
voed." 

,,Het bepaalde in de. voorgaande leden is 
ook van toepassing op de verlofgangers, die 
ten gevolge van de ecne of andere overtreding 
voor straf ,in . werkelijken : dienst word en ge
roepen ." 

,;Geschiedt de terugroeping-onder de -wape
nen of in werkelijken dienst, hetzij krachtell'S 
art., 185 der Grond wet op' de wijze, bij § 24 vim 
dit Voorschrift aangegeven, hetzij ter hand• 
having of tot herstcl van de openbare rust en 
orde, tot uitvoering van. wettelijke voorschrif· 
ten of ·om , andere overivegende:.redenen, dan 
heeft ·geen betaling van daggeld door den Bt.ir
gemeester plaats." 

,,§ 18. Zeemiliciens, met hunne kooigoederen 
reizende, hebben recht op vervoer voor Rijks
rekening, ongeacht den door hP.n af te leggen 
afstand." 

Model n°. 6. Het derde en het vierde invul
lingsvoorbeeld vervalt. · 

In hot vijfde invullingsvoorbeel<l wordt in 
de 1 • kolom het woord ,,Idem" vervangen 
door: ,,Landmacht". .,,, 

Bij het·zesde invullingsvoorbeeld worden het 
cijfer ,,8" in de 4de kolom en het liedrag van 
,,2-" in de 8ste kolom vervangen respectieve
lijk door het cijfer ,,4" en het bedragvan ,,1-". 

In de vcrklaririg op de laatste bladzijde van 
dit model word!: tusschen de woorden ,,uitbe
taald", en ,,en" ingelascht: 

,,rlat de dienstplichtigen of verlofgangers, aan 
,,wie daggeld is uitbetaald, zich vier of meer 
,,uren v66r het tijdstip, waarop zij in de plaats 
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,,van inlijving of aanmelding aanwezig moesten 
,,zijn, op reis hebben moeten begeven,." 

Voorts warden op deze bladzijde de woorden 
,,De vorenstaande declaratie nagezien- en goed
,,gekeurd ter som van (a) . . . . . . . " ver
vangen door het woord ,, Gezien". 

Regeling ;an dienstreizen. 

De punten 10°. en 11~. vervallen. 
De punten 12°. ~n 130_ worden genummerd 

respectievelijk 10°. en 110. 
Voor- den Minister, 

De Secre/a,•is-f}-eneraal, (get.) A. J. Do0RM.A.N. 

2 Februari 1914. MrssrvE van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken aan de Coin
missarissen der Koningin in de provinci~n 
betreffende art. 48 Militiebesluit II. 

Volgens_ art. 48 van het Militiebesluit II 
vindt geleicle van vijf of minder lotelingen nict 
plaats, tenzij de Burgemeester eene bijzondere 
reden aanwezig acht om de lotelingen we! te 
geleiden of te doen geleiden. 

In verband met het in rekening brengen van 
reis- en verblijfkosten van geleiders is de vraag 
gerezen of de Burgemeesters hier onbeperkt 
kunnen beslissen. 

Ik wensch a,m de Burgemeesters de vrijh~id 
te laten uitsluitend te beoorcleelen of een bij
zondere reden aanwe:dg is. ' ' 

In de verklaring van dienstpraestatie, in de 
declaratien van d·e geleiders; zal echter door de 
Burgemeesters zijn. aan te teekenen, ,,dater een 
,, bijzondere reden was 0111 de · (aantal) lote
,,lingen te doen geleiden". Opgave van de 
reden i~ ·niet noodig. · 

Ik heb de eer U H.E:G. te verzoeken het 
bovenstaande ter kennis van de Burgemeesters 
in U w gewest te brengen. · 

De 1lfiniste,· van Binnenlandsche Zaken, 
Voor den Minister, · 

JJe Secrefaris-Generaal, (_get.) J. B.· KAN. 

6 Februari 1914. BESLUIT, betreffende de in
stalling van. een college van zetters _voor 
's Rijks directe belastingen vo·or Rotterdam 
(Hoek van Holland). S. 30. _ 

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

Financien van 13 januari 1914, no. 123 (Directe 
Belasting_en) ; 

Gelet op de artikelen 1; 2de lid, en 2 der, wet 
van 5 April 1870 (Staatsblad·n°. 63) en op ·de 
artikelen 18 eh 19 der wet van 2 October 1893 
(Staatsblad n°. 149) ; 

Mede gelet op het Koninklijk ·besluit .van 
8 Maart 1894 (Staatsblad n°. 43) en op Ons be-

sluit van 8 December 1898 (Staatsblc;d· n°. :264), 
beide laatstelijk -gewijzigcl bij Ons besluit van 
6 December 1910 (Staatsblad n°.- 365) ;· 

Den Raad van State gehoord, aclvies van 
27 Januari 1914; no. 43; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 4 Februari 1914; n°. 81 
(Directe Belastingen) ; 

Hebbengoedgevondenen verstaan te bepalen: 
Art. 1. Met ingang van 1 Januari 1914 

wordt in de gemeente Rotterdam een college van 
zette1;~ ingestcld, bestaande nit den voorzitter 
en vier leden, voor het verrichten der werk
zaamheden in zake grondbelasting, personeele 
belasting en bedrijfsbelasting uitsluitencl in clat 
dee! der gemeente, hetw'elk in de wet van 31 De
cember 1913 (Staatsblad n°. 469) wordt aan
geduid oncler de benaming Hoek van Holland. 

2. Het bcpaalde bij artikel 1 en artikel 2, 
aanhef, letter c en laatste lid, van Ons b_esluit 
van 8 December 1898 (Staatsblad n°. 264) geldt_ 
ook voor het bij dit besluit ingestelde college 
van zetters, met <lien verstande, ci.at voor de 
vaststelling zoowel van het bedrag p~r /1 uizend 
inwoners als van het totale bedrag, alleen in 
aanmerking komt het aantal inwoners van het 
deel der gemeente, bedoeld in artikel 1 van dit 
besluit. 

Onze voornoemcle Minister is. belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staats
bfod zahvorden geplaat;t, en 'waarvan afschrift 
zal word_en .gezonden aan den Raad van State 
·en aan de Algemeene Rekenkamer. 

's Gravenhage, den 6den Februari 1914. 
_(get.) W IL HELM IN A. 

De 111 inister van Financien, (get.) .. BERTLrnG. 
(Uitgeg. 18 Febr. 1914.) 

6 Febnta,·i 1914. BESCHIKKING van den Mi
nister van Binnenlandsche Zaken van 6 Fe; 
bruari 1914, tot uitvoering van het Konink
lijk besluit van 2::l Januari 1914, S. 24. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken ; 
Overwegend, dat krachtens het Koninklijk 

besluit .van 22 Januari 19l4 (Staatsblad n°. 24), 
strekkende tot ver".'anging van het Koninklijll: 
besluit van 11 J anuari 1913 (Staatsblad n°. 29) 
verboden zijn, tenzij met vergunning van den 
Minister van Binmmlandsche . 4aken en 1..;_et 
inachtneming van de door dezen ter voor
korriing van verbrei'ding der. besmetting te 
geven voorschriften : 

1°, onderzoek van personen en goederen op 
de aamvezigheid van pests!lletstoffen door mid
del van proef_nemingen op dieren ; 

20. het verrichten van lijkopeningen op lijken 
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van. personen overleden aan de pest of verdacht 
van aan de pest lijdende te zijn geweest; 

3°. het verrichten van lijkopeningen op lijken 
van dieren gestorven aan de pest of verdacht 
van aan de pest lijdende te zijn geweest; 

4°. vervoer van stoffen die pest- of cholera-
1,metstoffen bevatten of verdacht worden dit 
te doen; 

Gelezen het advies van den Centralen Ge
zondheidsraad van 15 December 1913 n°. 2056/2; 

Heeft goedgevonden te bepalen : 

§ 1. Onderzoek i,an personen en ,qoederen op de 
aanwezigheid van pestsmefsfojfe11. door iniddel i·an 

proefne,ningen op dieren. 

Aanvragen om vergimnfog tot het verrichten 
van zulk een onderzoek kunnen worden gedaan 
aan den inspecteur, krachtens de .Gezondheids
wet belast met het toezicht op de handhaving 
der ,vettelijke bepalingen'·betreffencle besmette
lijke ziekten, in wiens inspectie men het onder
zoek wil verrichten. 

Daarbij zullen alln mogelijke inlichtingen 
moeten worden gegeven betreffende de inrich
ting van de localiteit waar hot onderzoek zal 
worden verricht, en de voorzorgen welke bij 
het onderzoek zullen worden genomen tegen 
de verspreiding van de smctstof. · 

Er zal o. a, moeten blijken welke voorzorgen 
de aanvrager heeft genomen: 

a.· om de localiteit waar het onderzoek ';,:al 
worden verricht ontoegankelijk te maken voor 
personen afe niet bij het onde'rzoek behoeven 
te zijn, en voor dieren die daarbijniet gebezigd 
worden; · · ' 

b. om de ontsnapping van proefclieren te 
voorkomen; 

c. om de vernietiging der proefdieren enz. 
behoorlijk te doen plaats hebbcn; 

d. om de personen, kleeren en voorwerpen 
vo!doe.nde te Irnnnen ontsmetten. 

Voorts zal moeten word.en opgegeven, welke 
perso11en ·bij het onderzoek tegenwoordig zullen 
zijn 'en inlichtingen 1noeten worden gegeven 
aalig~ii°nde de beinvaamheid, de erv,ning, de 
nauwgezetheid en de betrouwbaarheid van de 
pei-smien die bij het onclerzoek :mllen behulp
zaam zijn. 

De inspecteur brengt de aanvrage, met bij
voeging van zijn advies, zoo spoedig mogelijk 
(desnoods per· telegraaf) over aan·den :J\linister 
van Binnenlandsche Zaken. · , 

§ 2. Het i·er,·icl;te1, van lijkopeni11_ge11 op lijken 
vanpersonen overleden aan de pest ofverdncht van 

aan de pest lijdende te zijn geweest. 

Aanvragen.om vergunning tot het verrichten 

'an zulk eene lijkopening kunnen worden ge
aun aan den inspecteur, krachtens de Gezond
eidswet belast met het toezicht op de hand

rn ving der wettelijke bepulingen betreffende 
esmettelijke ziekten, in wiens inspectie men 
e lijkopening wil verrichten. 
Daarbij zullen alle mogelijke inlichtingen 
oeten worden gegeven betreffende : 
a. de wijze waarop de stoffen, van het lijk 

fkomstig, zullen worden gehouden buiten het 

i
oreik vun clieren, welke. de smetstof kunnen 
erspreiclen ; , 
b. de wijze waarop die stoffen zullen worden 

erzameld en onschadelijk gemaakt; 
c. de voorzorgen tegen verspreiding der smet

tof, te nemen door hen die de lijkopening ver-

l
1·chten, en door he~ die daarbij behulpzaum zijn. 

Met de aanvrage wordt gehandeld als met die 
edoeld in § 1. , · 

§ 3. Hef verrichten van lijkopeningen op lijken 
·v n clieren gesforven aan de pest of verdacht van 

aan ,IP pest ljjclende fe zjjn geweest. 

Aunvragen om vergunning tot het verrichten 
v n zulke lijkopeningen Irnnnen worden ge
e] an aim den inspecteur, krachtens.de Gezond
h idswet belast met het toezicht op de hancl
h ving der wettelijke bepalingen betreffende 
b smettelijke ziekten, in wiens inspectie men 
d lijkopeningen wil vcrrichten. 

Daarbij zullen alle mogelijke inlichtingen 
ri oeten worden gegeve.n betreffende de inrich
ti g van de localiteit waar de lijkopeningen 
z Ilen worden verricht, en de voorzorgen welke 
d arbij zullen worden genoinen tegen de ver
s reiding van cle srrietstof. 

E1' zal o. a. moeten.blijken welke voorzprgen 
cl aanvrager heeft genom~n: 

iz. om de localiteit waar de lijkopeningen 
z lien worden verricht, ontoegankelijk te maken 
v or personen die niet bij het onclerzoek be
h even te ~ijn, alsmede voor dieren; 

. · om de vernietiging der dierenlijken he
h orlijk te cloen plaats hebben; 

. om de personen, klecren en voorwerpen 
v docnde tc kunnen ontsmctten. 

oorts zal moeten· worden opgegeven, welke 
pe sonen .bestemd r.ijn 0111 bij de lijkopeningen 
te enwoordig tc zijn, .en in°lichtingen moeteJJ 
w rden gegeYen aunga::rncle bekwaan4heid, er- -
va ing, de nuuwgezetheid en·. de betrouwbaar
he d van de personen die bestemcl zijn claarbij 
be ulpzaam te zijn. 

e inspecteur brengt ·de aanvrnge; met bij
vo ging van zijn ad vies, over aan den Minister 
va Binnenlandsche Zaken; 
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. § 4. Vervoer van slojfen die pestsmetstojfen 
bevatten of verdacht worden dit te doen. 

Het vervoer -van zulke stoffen zonder ge
leide, 'met eenig micldel van vervoer, wordt 
niet toegelaten. 
· Het vervoer is geoorloofd, wanneer het pe'r

-soonlijk geschiedt door e,m lid van den Cen
tralen Gezondheiclsraad, door een inspecteur, 
krachtens de Gezonclheidswet belast met het 
toezicht op cle handhaving der wettelijke be
palingen botreffende besmettelijke ziekten, door 
een directeur van .een openbaar pathologisch, 
hygienisch of-· pharmaceutisch laboratorium, 
-door een geneeskunclige of cloor een persoon 
in het bezit v:.m eene bijzondere schriftelijke 
machtiging daartoe van een lid var\. clen Cen
tralen Gezonclheidsraad, een inspecteur, een 
directeur cf een geneeskundige als bovenge
noemd, mits: 

a. de te onderzceken stof, met uitzondering 
van cloode ratten (rattenlijken), zij gebracht in 
een waterdicht gesloten wijdmondsch fleschje, 
dat, degelijk met gegolfd carton, watten of 
houtwol omgeven, in een stevig goed gesloten 
kistje of bus verpakt is, welk kistje of busje 
wecler met papier is omwikkeld of we! in ver
pakkingsmateriaal, daartoe verstrekt door het 
Centraal laboratorium voor de volksgezond
heicl; 

b. te onderzoeken doode ratten (rattenlijken) 
gebracht zijn in eene met schroefsluiting af
gesloten metal en bus, in welker deksel zich eene 
met een schroefdopje gesloten kleine opening 
bevinclt en welke bus zoodanig hangt in een 
c1·aar~oor bestemd, goed gesloten houten kistje, 
-clat cle bus bij het clragen steeds verticaal blijft, 
,.of we! in verpakkingsmateriaal, claartoe ver
,strekt door· het Ce.ntraal laboratorium voor de 
-volksgezondheid; 

c. het pakket ·voorzien zij van een duidelijk 
·adres en daarop ook het woord ,,srnetstof" met 
,dnidelijke letters vermeld zij. 

-§ 5. 'Ve,·voer i,aii stojfen die cholentsmetstojfen 
' · beva'llen _nf ve,:dacht worden dit fe d~en. 

Het vervoer van znlke stoffen is geoorloofd 
mits, met inachtnemicg van de voorschriften 
in § 4,. onder a en c omschreven. 

Deze beschikking zal worden geplaatst in de 
Nederlanclsche Staalsconrant. 

's Gravenhage, 6 Februari 1914. 

Vnor den :Minister, 

De Secrelaris-Generaal, (get.) J. B. KAN. 

9 Febrnari 1914. BESLUIT, tot wijziging van de 
tabel, vastgesteld bij Koninklijk besluit van 
17 November 1909 (Staatsblad n°. 368). S. 31. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenland~che Zaken van 17 December 1913, 
n°. 17541/3, afdeeling Onderwijs; 

Overwegencle, dat het wenschelijk gebleken 
is de tube!, vastgestelcl bij Ons besluii van 17 
November HJ09 (Sfaatsblacl n•. 368) tewijzigen; 

Den Raad van State gehoord,.advies van 27 
Januari 1914, no. 46); 

Gezien. het nader rapport van Onzen voor
noemden .Mfoister van 5 Februari ·1914, n°. 
1537, afdeeling Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
10. de tabel, vastgestelcl bij Ons ,;oornoemd 

besluit, te wijzigen als is _aangegeven in de 
aan dit besluit geheehte tabel; 

2°. te bepalen, dat deze wijziging in werking 
zal treden op 1 September 1914. 

Onze l\iinistm· van Binnenlandsehe Zaken is 
belast met de uitvoering van clit besluit, het
welk in h'et Staatsblacl zal worde:ri geplautst en 
waarvan . afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State en aan de Algemeene Re- , 
kenkamer. 

's-Gravenhage, den 9den Februari 1914. 
(get.) WILHELMINA. 

De Minister van·:Binnenlandsche Zaken, 
(get.) CORT v. D. LINDEN. 

(Uitgeg. IS Febr. l\!14.) 

TABEL, bedoeld in artikel 2 van het Ko
ninklijk besluit van 17 November 1909 
(Staatsblad n°. 368), gewijzigcl bij Konink
lijk besluit van 9 Februari 1914 (Staats
blad n°. 31). 

Hoogere bur~erschool met 3-jarigen cursus. 

VAKKEN. 

a. de wiskunde . . . . . . . .. . . 
b. de eersfe beginselen der natuur- · 

en seheikunde . . . . . - . . . . 
c. de beginselen der plant- en dier-

kun·de ........... . 
d. die der staathuishoudkunde 
e. die van het boekbouden 
J. de aurdrijkskunde . 
f/• de geschiedenis .. 
h. de N eclerlandsche tual 
i. de Fr:ansche taal . 
k. de Engelsche taal 
l. de Hoogcluitsche taal . , .. • . 
n. het hand- en rechtlijnig teekenen. 
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Hoogere burgersehool . met 4-jarigen eursus. 

VA:KKEN. 

a. de wiskunde . . . . . . . . , 
b. de beginselen van de theoretische 

en_ toegepaste mechanica, van de 
.. kennis van werktuigei! en van de 

technol9gie . . . . . . . . . . . ·. 
c. de natuurkunde en hare voornaam-· 

ste toepassingen . . . . ., . . . 
d. de scheilmnde en hare voornuamste 
· toepassingen . . . . . . . . . . 
e. de beginselen der delfstof-, aard-', 

plant- en dierkunde . . . . . . . 
f. die der kosmographie . . . . . 
,q. de gronden van de gemeente-, pro

vinciale- en staatsinrichting van 
Nederland .......•.... 

h. staathuishoudkunde en de statis
tiek, inzonderheid van N ederland 
en van zijne kolonien en bezittin
gen in andere werelddeelen . . . 

i. de aardrijkskunde . . . . . . 
k. de geschiedenis . . . . . . . . . 
/. de N ederlandsche taal en letter-

kunde, .......... ·; .. 
111. ·de Fransche taal en letterkunde .. 
11. de Engelsche taal en letterkunde 
o. de Hoogduitsche taal en letterkun-

de .........•..... 
p. de beginselen der handelsweten

schappen, daaronder die der waren
kennis en het boekhoude.n .. . . . 

·,.. he't hand- en rechtlijnig teekenen . 

131/3 

¼ 
81/3 

Hoogere burgersehool met 5-iarigen cursus. 

VAKKEN. 

a. de wiskunde . . . . . . . . . . 
b. de beginselen van de theoretische 

en toegepaste mechanica, van de 
kennis van werktuigen en van de 
technologie . . . . . . . . . . . 

c. de natuurkunde en hare voornaam• 
ste toepassingen . . . . . . . . 

d. de scheikunde en hare voornaam
. ste toepassingl)n . . • . . . . . 

e: de 'beginselen der delfstof-, aird-, 
plant, en dierkunde . . . . . . . 

J~ die der · kosmographie . . . . • 
.'l• de gronden· van de gemeente-, pro

vinciale en staatsinstellingen van 
Nederland .......... . 

h. staathuishoudkunde en de statis
tiek, inzonderheid van N ederland 
en zijne kolonien en bezi ttingen 
in andere werelddeelen . . . . . 

i. de aardrijksknnde . . . . . . . 
k. de geschiedenis . . . . . . . . . 
Z. de N ederlandsche taal en letterkun-

de ............. . 

16'/a 

VAKKEN. 

~n. de Fransche taal en letterkunde 
i. de Engelsche taal en . letterkunde 
o. de Hoogduitsche taal en letterkun· 

de ........ · ...... . 
p. de beginselen der handelsweten° 

schappen, daaronder die der wa
renkennis en het· boekhouden . . 

r. het hand- en i'e"clitlijnig teekenen 

:Mij bekend, 
De 1lf inister van ,Binnenland~che Zaken, 

(geO CORT v. D. LINDEN. 

9 Februari 1914. ARREST van den Hoogeri Raad. 
Van een voetpad in den zin van art. 22 

van het Alg. Reglement voor den dienst 
op de Spoorwegen is slechts sprake bij aan
w'ezigheid van een weg, aangelegd en be
stemd, om ter plaatse voetgangers de ge
legenheid te geven de spoorbaan te kruisen, 
onverschillig of het voetpad openbaar is 
of niet. 

Nu i. c. van eenige aanleg of bestemming 
als voorzegd niet is gebleken, mocht de
Rechtbunk hieruit de niet-aanwezigheid 
van een voetpad als door beklaagde be
doeld afleiden, en heeft zij bij niet-toepasse
lijkheid van art. 22 van het bovengenoemde 
Algemeen Reglement terecht de algemeene 
strafbepaling van art. 43 der Spoorwegwet 
toegepast. 

1~poorwegwet art. 43, Alg. Reg!. voor de 
dienst op de spoorwegen art. 22.) 

· Voorzitter·: 
Jhr. J\'Ir. W. H. de Savornin Lohman.· 

Raden: Mrs. A. M. B'. Hanlo, A. Fentener 
1 an • Vlissingen, . H: M. A. Savelberg en 
I. Feith. 

Mr. W. H., oud 68 ia11.l', advocaal en 
p~ocureur, geboren te Amsterdam, wonende 
t Hilversum, requirant van cassatie tegen 
e n vonnis der Arr.-Rechtbank te Amster
d m van 24 October 1913, waarbij hiJ 
i hooger beroep, met vernietiging van 
em vonnis van den Kantonrechter te -Hil
nrsum van 30 Mei 1913 en een daarbij be
k achtigd, bij verstek gewezen vonnis van 
2 ~ April 1913, werd schuldig verklaard aan 
h~t buiten toestemming van de bestuurders 
v n den die.nst of van hem, 1vien dit door 
d bestuurclers is opgedragen, zonder dat 



45 9 F E B. R U A. R I. 1914 

hem dit uit. den aard zijner betrekking 
vrijstaat, op den spoorweg loopen, en te 
dier zake, met toepassing der artt. 43 
en 63 der wet van 9 April 1875 (S. 67), 
laatstelijk gewi.Jzigd bij de wet van 8 April 
1893 (S .. 62), tot regeling van den dienst 
en het gebruik der Spoorwegen, veroordeeld. 
tot eerie geldboete van t 0.50, en eene ver
vangende hechtenis van een dag. 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Tak. 

Met vernietiging van de uitspraken van 
den Kantonrechter te Hilversum wegens 
een vormgebrek, werd requirant bij vonnis 
der Arr.-Rechtbank _ te Amsterdam van 24 
October jl. schuldig .verklaard aan: ,,Het 
buiten toestemming van d~ bestuurders 
van den dienst of van hem, wien dit d.oor 
de. bestuurders is opgedragen, zonder dat 
hem dit uit den aard zijner betrekking_ 
vrijstaat, op den spoorweg loopen", en 
deswege met toepassing van de artt. _23 
en 91 Sr., 43 en 63 der Wet van 9 Apri, 
1875 (S. 67), laatstelijk gewiJzigd bij de 
Wet van 8 April 1893 (S. 62) veroordeeld 
tot eene geldboete v:an vijftig . centen sub
sidiair een dag hechtenis. ' Zich door die 
uitspraak bezwaard achtend, stelt hij ter on
dersteuning van zijn tijdig ingesteld cas
satie];ieroep bij memorie een middel voor, 
luidende: ,,Schending, immers verkeerde 
toepassing van art. 27 der Spoorwegwet, de 
artt. 16 en . 22 van het K. B. van 27 Oc
tober 1875 (S. 183) tot vaststelling van 
een algemeen reglement op de spoorwegen 
en art. 43 j0

• 33 der Spoorwegwet". 
Ter verduidelijking zij medegedeeld, dat 

requirant erkent op den spoorweg te heb
ben geloopen, <loch te zijner verdediging 
aanvoert; dat hiJ daartoe gerechtigct was, 
omdat zich ter plaatse een voetpad zou 
bevinden. Al dadelijk moet ik er op wijzen, 
dat requirant in zijne memorie den Rechter 
beweringen toedicht, waartoe diens vonnis 
allerminst . aanleiding geeft. Zoo wordt ge
zegd, dat klaarblijkelijk alleen het bestaan 
van openbare voetpaden erkend wordt, dit 
uitsluitend vaststelt met. het oog op ,art. 22 
van het Algemeen Reglement en verder 
daarover het stilzwijgen bewaart, evenals 
over de vraag, die requirant .mede door 
het vonnis opge!ost acht, ot de bepaling 
van art. 22 van het Aigemeen Spoorweg
reglement een fait d'excuse zou behelzen. 
Het geschil, dat overigens de Arr.-Rechtbank 

en requirant principieel verdeelt, laat zich 
aldus samenvattell, dat de Rechter ter 
toetsing van het gevoerd verweer , heeft 
onderzocht of wellicht eenig uitwendig tee
ken heenwees op eene bestemming tot 
voetpad, terwijl requirant, · waar dat onder
zoek negatief resultaat had, meent te kun
nen volstaan met ziJne bloote bewering 
daartegenover te stellen. Dat natuurlijk als 
eenig argument daarvoor niet kari gelden 
de verklanng van een getuige, dat hij 
gedurende ongeveer zeventien jaren den 
spoorweg ongehinderd is gepasseerd, gevoelt 
hij blijkbaar zelf, omdat dit mogelijk ,,ge
doogen" alleen op venninderde schulci wijst, 

, nimmer echter op · eene bestemming •.• als 
zoodanig. Thiijnerzijds schaar ik ,mij geheel 
aan de zijde van de Arr.-Rechtbank. De 
Spoorwegwet kent in art. 34 de uitwegen 
en daarnaast in art. 22 van het Alg. Regle
ment· de openbare overwegen, de uitwegen, 
de particuliere overwegen en de voetpaden, 
terwijl voorts over het karakter der voet'. 
paden wordt gezwege:o.. Alleen wordt in de 
tweede alinea van. art. 16 vau genoemd 
Reglement gezegd, dat de voetpaden met 
draaikruisen of klaphekken kunnen worden 
atgesloten, waardoor gedeiogeerd wordt 
aan de bepaling der eerste alinea, · waarin 
ter afsluiting van alle wegen - dit begrip 
klaarblijkelijk gebezigd als nomen generis 
- over den spoorweg het aanbrengen van 
sterke, goed zichtbare sluitboomen, ket
tingen of hekken gebiedend is voorgeschre
ven. Wat is nu in het algemeen een 
voetpad? Van Dale (Woordenboek der Ned. 
Taal) zegt daaromtrent: ,,Een voetpad is 
is een pad, ingericht om er op te loopen". 
Ook .de rechtspraak van Uw Raad beweegt 
zich in· de etymologische richting. (Verg. 
arr. H. R. 15 November 1909 W. 8930 
en 18 April 1910 W. 9031) en stelt .als 

· criterium het aanwezig zijn van feitelijke 
gegevens, ter beoordeeling van den judex 
fact!, als bewijs der uitsluitende bestem
ming. Waar nu van dit alies, gelijk feite
lijk vaststaat, niets bleek - draaikruis, 
klaphek of eenig ander lcenteeken ontbrak 
- en dus inrichting .en. bestemming tot 
voetpad van welken aard ook feitelijk en 
wettelijk uit geen enkel bewiJsmiddel kon 
worden afgeleid, meende de Arr.-Rechtbank, 
m. 1. volkomen terecht, op requirant de 
gewraakte verbods- en strafbepalmg te moe
ten toepassen. Ik mag echter niet verhelen, 
dat de door de Arr.-Rechtbank aan. het 
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begrip ;,voetpad" van art.- 22 . van het 
Alg~meen Reglemeilt toegekende engere be'. 
teekenis altoos gevaarlijk blijft, · voorai ,waar 
de verdediging van requirant zulks-.· niet 
uitdrukkelijk vorderde. Waar-··echter. in ·het 
onderhavige geval, gelijk feitelijk vaststaat, 
ieder kenteeken ' ontbrak, dat ·op,· inrichting 
en_ :·bestemrn,ing tot voetpad, ' van: welken 
aard- ·ook, 11eeµwees, ·.meen ik, dat ·deze ge
vaarlijke · passus de ·beslissing niet · •kan 
deren.,, Ik erken echter gaarne• dat; ·indien 
de verdediging van- requirant- een:e, uitleg
ging ,vor'derde,, die der • Arr.-Rechtbank• ·ook 
de -mijne zijn -zou:· .Art. 22 van. het. Alg. 
Reglement toch· kent · eenerzijds open:bare 
overwegen,, uitwegen• ·en' particuliere -over
wegeri, anderzijds slechts :voetpaaen, . terwijl 
art. 16 · melding· maakt van wegen en • als 
on,derdeel daarvan, voetpaden. noemt. De 
v6or. de·.overwegen ge·maakte distinctie geldt 
dus blijkbaar niet'"voor -de·-voetpaden;. waar
uit derhalve het publiek ·karakter daarvan 

. kau- worden afgeleid: 
· 'Mijne· ·conclusie · str.ekt mitsdien tot irer, 

· werpipg van het beroep. 

De· Hooge ·-Raad, enz.; 
Gehoo·rd · het verslag van den Raadsheer 

Jhr. · Feith; 
Gelet op het middel van cassatie · door 

den requirant voorgesteld bu meinorie·: (zie 
conclusie:· adv.-gen.); · 

0. dat , den ·requirant -biJ inleidende dag
vaa'rding" is te1i laste gelegd, dat hir Op 
21 ·, Maart, 1913 : te. Hilversum, terwijl dit 
hern uit den', aard z1jner betrekking · met 
vrijstond;· buiten. toesteinming van de',be
stuurdets van den dienst o± · van hem, 
wlen dit door de bestuurders is opgedragen, 
op - althans langs den spoorweg van: de· 

. Hci!L IJzeren · Spoorwegmaatschappu · geloo
pen heeft; 

0. dat de· Rechtbank dit feit, met dien 
versfande, dat requirant • heeft ' geloopen op 
den· spoorweg, met zijne schu.Id 'daaraan 
bewezen · -verklaarde, terwij1 ZJJ requirants 
verdediging, · als zou zich' ter plaatse "bij 
de dagvaarding bedoeld; eeri voetpad hebben 
bevonden, en alzoo in geen gevai art. 43 
der wet tot :regeling., van -de dienst en het 
gebru.ik der· Spoorwegen, doch alleen art. 

· 22 van 'het ·AJgemeen·-Reglement -•voor de 
dienst op de spoorwegen, - en indien een 
trem in aaritocht ·-was · geweest, :---: op 
hem van toepass:ng kunnen ziJn, verwierp, 
daarbiJ overwegende: 

,,dat naar · het oordeel der. Rechtbank 
onder ,,voetpaden"· .in den zin van Iaatst
gemeld artikel van 'gemeld Regleme11t ·het
welk ter uitvoering van art. 27 ·der Spoo'r
weg-wet het, toezicht over de(n) ba:an regelt, 
moeten • worden verstaan die ,vegeu-, welke 
aangelegd · en bestemd zijn oril het publiek 
te ·voet ·-over den ·spoorweg• te -doen gaan"·; 

,,dat dusdanige wegen 'krachtens · art.-·-16 
van meergemeld Reglement behooren. te 
"'orderi afgeslote~, . zij het d'an ook dat i;en 
afsluiting met draaikruisen of klaphekken 
·voldoende wordt· geacht"; 
, ·,-,dat, waar -·nu uit het· ,·onderzoek te'r 
terechtzitting· in· beide instantien van- eerie 
afaluiting ·van -den' door beklaagde , bedoel
den, weg .. niets is· gebleken·· en. evenril11i 
van . eemg · ander kenteeken, waar · nit den 
aanleg·• en de ·bestemming van dien · weg 
in. den. hierboven bedoelden · zin: ·zou ziji.J. 
afc -te leiden, • het' verweer , van beklaagde 
behoort. te "Worden ·verworpen"·; 

0 . .' dat ·het middel tegen, .dew. beslissing 
is . gericht · en tot · ondersteuning daarvan 

ordt aangevoerd: . · 
· A .. dat · de Rechtbank art: 22 van het Alg. 
egl. ,voor de dienst op de spocirwegen 

.en omechle behandelt -als fait d'excuse 
egenover: art. 43 der Spo_orwegwet, daar 
it, Reglement, verschillende regelen,· ter 

1itvoeririg van art. 27 der Spoorwegwet 
evattende, niet eene ·uitzondering op ge' 
oemd art: 43;' doch een naast dit ar
ikel . staand voorschrift behelst; 
·B. dat' de .Rechtbank ten onrechte aJ!een 
ls voetpaden in den · zin van meergerileld 
eglement erkent de· zoodamge, die vooi' 
el publiek ·zijn aangelegd · en bestemd, 
aar art. . 22 vo·ornoemd wel ten aanzien 
an de andere daar genoemde overwegen, 
och juist niet van de voetpaden onder-

, cheidt, . of zij openbaar, dan · wei par: 
t cuher zun:;- . 

C. dat de -Rechtbank requirants beroep 
p·'het ·bestaan··van· een voetpad ten on' 

r chte verwei:pt, op gtond· . van • het · niet 
Jijken eener· ·afsluiting :van den door re
uirant ,: bedoelclen. : weg, daar·· de Spoor
· egmaatschappij · we! is waar verplicht 1s 
oor afsluiting. van de· overwegen te zorgen; 
eh hieruit niet volgt, , dat het ontbreken 

e ner · afsluiting · noodwend1g het niet be
s aan van een overweg met zich brengt; 

0. : hieromtrent: · · · 
dat m ·het bestreden vcinnis terecht wordt 

v oropgesteld, dat van e·en voetpad in deri 
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zin . van art: 22 van het Alg. Reg!. voor 
d_en dienst op de Spoorwegen slechts sprake 
is bij aanwezigheid van een w:eg, aangelegd 
en bestemd om ter plaatse voetgangers 
de gelegenheid te geven de spoorbaan te 
·kruisen, onverschillig of het voetpad open
baar · is. of niet, - moet toch in de 
door de Rechtbank gegeven omschrijving 
de nadruk worden gelegd op de woorden 
te voet en over en niet op het pubUek, 
waaronder 111 dit verband. kennelijk alleen 
worde_n verstaan personen, · die van den. weg 
gebruik ma ken; 

dat waar nu op feitelijke, in cassatie 
onaantastbare gronden is aangenomen, dat 
bij den door requirant bedoelden weg vaµ 
eenige aanleg of ·bestemming als. voor
zegd- niet i_s gebleken, de Rechtbank hieruit 
de •niet-aan wezigheid. van een voetpad als 
door requ1rant bedoeld mocht afleiden ei:i 
zij, bij niet-toepasselijkheid der biJzondere 
strafbepaling van art. 22 van meergemeld 
Algemeen Reglement;- de algemeene strafbe
paling van art. 43 der Spoorwegwet terecht 
heeft toegep1J,st; 

0. dat het middel derhalve is ongegrond; 
Verwerpt bet beroep. 

(Ned. Jur.) 

9 Febmari 1914. ARREST van den Hoogen Raad. 
Bij_ het vonnis is voldaan aan de opdracht 

van den H. R., om te onderzoeken of de 
betreffende weg voor de daartoe gerech
tigclen tot algemeen -gebruik bestemd was 
en clerhnlve was openbaar. 

J<~eue veroordeeling op grond· van de 
hoewel _onjuiste opvatting van de Recht
bank van ,,openbare weg" was derhalve 
mogelijk. 

Door de oudtijds aan den weg door den 
recbthebbende gegeven bestemming tot 
gernccn gebrnik is op dien. weg gevestigd 
een Inst vnn openbaren wef!: (onus,pu_blieum) 

_en is scclert clien de zorg· voor en het toe
zicht op dien weg zonder eenige beperking 
ten aanziou nrn hct vervoer daarop, van 
den .recbthebbencle overgegaan op het open
baur gczug, clnt nlleen bevoegd·is de open
-banrheicl vnn clien weg gebeel of gedeeltelijk 
tc bcpcrke11. 

Nu de Rechtbnnk op onjuist bevonden 
gl'Ondcn bewezen heeft verklaard, dat .de 
in de dagvuarding genoemde personen 
waren ,le rccbthebbcnden op den weg, 
volcloct haar vonnis, nu die gronden weg-

vallen,' niet aan de voorschriften van artt. 
2Jl en 221 Rv., hetgeen ingevolge art. 223 
.Sv. nietigheid 'tengevolge heeft. (Anders 
concl. Adv. Gen.). 

(Sr. art. 461.) 

Voorzitter: 
Jhr. Mr. W. H. de Savornin · Lohman. 

Radei1: Mrs. - A. M, B. Hanlo, -A. Fen
tener van Vlissingen, C. 0,. Segers en 
H. Hesse. 

A. J. S., ouu 26 jaren, machinist, ge
boren le Brummen en wonende te Winsum,. 
requirant van cassatie tegen · een vonnis. 
van· de Arr.-Rechtb:mk te Groningen van 
den 23 October 1913, waarhiJ na verwij-. 
zmg der ·zaak naar genoemde Rechtbank, 
bij arrest van den Hoogen Raad van -17 
Maarl 1913 (Ned. Jnrispr. 1913 bid. 834. 
Red.), de requirant is schuldig verklaarct 
aan: ,,het zonder claartoe gerechtigd te
ziJn rijclen civer eens anders groncl', waar

. van de toegang op eene voor den schuldige
blij kbarc wijze door den rechthebbende is 
verboden"· en met toepassing van de artt. 
23, 461" Sr. veroorcleeld in eene geldboete
van vijflig cent en· een clag vervangende 

:1iechtenis- (advocaat Mr. Corl van der Lin
:,ien, Groningen). 

Concl11sie van den Arlvocaat-Generaal Mr .. 
:Tak. 

Het Lijdig ingesteld cassatieberoep is ge-
:richt tegen een vonnis der Arr.-Rechtbank 
,le Groningen, gewezen ingevolge opdracht 
floor Uwen Ran.cl, waarbi.J requirant wercl 
schnlclig verklaard aan: ,,Het zoncler claar
t.oe gerechtigcl te zijn rijden over eens. 
:mHers grond, waarvan de toegang op eene
voor clen sclmlclige · blijkbare wijze door· 
c:len rechthebbende is verborlen", en des
wege veroordeeld in eene boete van vijftig· 
cents subsidiair een dag hechtenis. 

. BiJ pleido01 is ter ondersteuning va!). he!" 
!Jeroep een micldel a·angevoerd luidende: 
,,Schendmg, cloor verkeerde toepassing, van 
art. 461 Sr., terwijl dit middel aldus wor,lt 
toegelicht. aat, waar feitelijk wordt uitge
m·aa.kt, dat de · weg in kwestie is een tot 
aJgemeen gebruik beslemcle weg, alleen het 
openbaar gezag bevoegd is de openb:rnrheid 
van den weg geheel of gedeeltelijk op 
te heften en nu van eene zoodanige op
heffing in casu met de rede is, ook niet 
gezegd kan worclen, dat het rijden op 
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den weg door den rechthebbende was ver
boden, of dat de beklaagde niet gerechtigd 
1~as op den weg te rijden en daarom e(lne 
veroordeeling op grond van het bepaalde 
in art. 461 Sr. niet, haa mogen plaats 
vinclen. 

In clez.e beslissing ligt eene Pandoragave 
verscholen, die eerst dan naar waarde zal 
worden geschat, indien Uw Raad een oor
dee]. over de rechtsvraag, die er de kern. 
van uitmaakt, zal · hebben uitgesproken. Zal 
wellicht de verplichle eerbiediging der feiten 
Uw Raad moeten weerhouden van deel
narne aan den rechtsstrijd, die met zoo
veel opg'ewektheia wordt- gevoerd? Op goede 
~ronden meen ik het tegendeel te mog(_)n 
verwachten . 
. De iei&iijke basis; is reeds ·van vroeger 
bekend. Als historisch vaststaand wordt 
aangenomen, dat het publiek gezag in 
1841 aan eene Vereeniging van grond-. 
'ligenaren vergunning heeft verleend een 
van ouds beken<ien buurtweg in Groningen 
te verharclen, van welken weg die Ver
eeniging, zooai niet de eigenares, dan toch 
cle r'echthebbencl~ is, tei;wijl daarna die 
verharcte weg tot algemeen gebruik besterrid 
1s en ter compensabe van cle onderhouds
lasten recht tot tolheffing werd ujtgereikt. 
~:en ,,onus publicum" dus van openbaren 
weg, vrijwillig daarop gelegd door de daad 
van de rechthebbende. In hoeverre nu 
zulk een ,,onus" theoretisch verdedigbaar 
is· (Jacobi, Praeadvies Jur. Vereen. 1887, 
blz. 149) ziJ aan de wetenschap ter be
antwoording overgelaten. Op deze plaats 
laat die vraag mij betrekkelijk koud, omdat 
in ta! van arresten Uw Raad het bestaan 
daarvan erkent en zonder eenige restrictie 
vind ik m U we beslissing van 17 Maart jl. 
CW. 9478) (Ned. Jurispr. 1913 bid. 834 Red.)" 
glashelcler dit beginsel neergelegd, dat, zoo 
cle bestemming van openbaarheid door de 
daartoe gerechtigden aan een weg is ge
g ,wen, ,,daarop een last van openbaren 
weg (onus publicum)" is gevestigd, en 
het openbaar gezag aan hetwelk de zorg 
en het toezicht op de wegen is _opgedragen 
alleen bevoegcl is de openbaarheid van 
den weg geheel of gedeeltelijk op te heffen". 
Aan deze zonder eenige beperking gegeven 
beslissiug knoopt nu de Groningsche Rech
ter beschouwingen vast - rechtsbeschou: 
wingen dus - die tot deze conclusie 
hebben geleid; dat die bestemming niet 
verder reikt dan tot den aard en den om-

vang van het verkeer ten tijde· dier wils
uiting, geenszins echter · tot de verkeers-· 
of vervoermicldelen van nu en straks, ter
wijl voor die meening zwakke steun wordt 
gezocht in het Tarief der Tolgelden, waarin 
laatstgemelde midilelen .niet- voorkom'en en 
waaruit clus van eene beperkte besteniming 
zou, blijken. Aan de feiten nu de waarde 
la ten de,. die. ziJ als · zoodanig hebben, wil 
het mij voorkomen, dat het tot de be
voegdheid van Uw Raad behoort de daa:top 
gebouwde rechtsbeschouwingen te • toetsen 
aan de algemeene beginselen van publiek
en privaatrecht, ·zoodat eene beslissing der 
·rechtsvraag a fond . mag worden · tegemoet 
gezien. 

Vo6rat zij het mij vergund nog een enkel 
woord, te wijden· aari het · wezenlijk verschil 
tusschen publiek- en privaatrecht, omdat 
slechts. bij inname van een juist standpunt 
een goed oordeel • kan worden gevormd.'
Onder alle Memorien daaromtrent trekt die 
van Mr. J. A. Loeft (Publiekrecht tegenover. 
Privaatrecht) miJ het meest. Op Bierling's 
voorbeeld, met verbetering van diens om-
schrijving, definieert hij · het publiekrecht 
als: ,,Het geheel der door den Staat ge
geven bepalingen, regelende betrekkingen 
(van ondergeschiktheid) tusschen Staat en 
onderdaan" en het privaatiecht als: ,,Het 
geheel der evenzoo door den Staat gegeven 
bepalingen, regelende betrekkingen (van ge
lijkheid) tusschen de onderdanen onder
lirig". Eenerzijds dus, zooals Laband zegt, 
(Das . Staatsrecht des Deutschen Reiches, 
di. II, hlz. 202) ,,Der mit Imperium aus
gestattete Herr" en ,,Angehorigen", antler; 
zijds de ,,Angehorigen" onderling. Wil men 
nu het verke'ers- en dus implicite het 
wegenrecht in een dier beide categorieen 
onderbrengen - waarbij ik natuurlijk uif 
sluitend op het oog heh die wegen, die 
krachtens bestemming openbaar zijn en 
niet die, waarvan het gebruik wordt ge
doogd - dan geloof ik, dat eene keuze 
niet moeielijk is. Het algemeP-n verkeer toch 
is karakteristiek eene zaak yan publrek 
belang, zoodat de zorg daarvoor behoort tot 
het imperium van ,den Staat. Verkeers
recht derhalve behoort uitsluitenu tot het 
publiek- en niet tot het privaatrecht. Hieruit 
volgen noodzakelijk belangrijke consequen
ties. In de eerste plaats dringt wel deze 
vraag op den voorgrond, welke rechts
verhouding geschapen wordt door bestem
ming van een weg tot openbaren weg 
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door . den rechthebbende? · Meh :· moet. Mr; 
van Gelein Vitringa (Rechtsgel. - Mag. 1907 
biz'. 15) toegeven, dat de daad- . van den 
eigen,aar, die zijn grond tot openbaren weg 
bestemt, . geen · eigen rechtskarakter draagt, 
doch ik gelbof, dat dit een overbodige eisch 
is, · omdat· het privaatrecht leeft bij de 
gratie:: van .den Staat en dus de vrijwillige 
prijsgeving van een recht ten. algemeeneh. 
uutte dat recht terughrengt in de. macht 
van den Staat, die in zijn zelfbeperkin:g: 
. dat recht wegschonk. Maar dan v'olgt daar 
o_ok logisch uit, dat · de vrijgevige onder
daan_ teri, aanzien van dat weggeschonken 
recht: van', v:olkomen heerschappiJ ·over zijn'· 
.grond. • is. gekomen in een toestand van 
ondergeschiktheid -en aanhoorigheid, dien hij 
.niet eenzijdig kan opheften en waarvoor 
hij de medewerking · van den Staat niet 
,kan missen., E;r ziJn er, die dit betwijfelen 
(Mr. v. Gelein Vitringa, t.a.p. blz. 23 vlg.) 
.ell' ofschoon .zij vroegere arresten \ian, Uw 
Raad niet. zonder zorg gepubliceero· zagen, 
omctat daarin een · ander standpunt · ver
dedigd werd, gingen zij zich allengs in
.beelden, dat latei:e beslissingen hun ste~n 
boc(en, ja zelfs ging _men zoover met te 
veronderstellen dat, wanneer Uw Raa,d vier-· 
kant voor de. kw.estie gesteld werd, of 
.een eigenaar vrij blijft eene eens gegev:en · 
bestemming_ tot openbaren weg terug te 
nemen, het antwoord daarop volkomen be
v:estigend z'iJn zou. Het verkeersrecht der
halv_e . op -Iosse schroeven en. uitoefening 
. van- het Staatsimperium . door ,,Angehori
_gen" .. W~lnu aan. hun. verlangen is v:ol
daan. Uw Raad hee'ft .zich die vraag ge• 
steld 'en met groote openha:rtigheid - · ik · 
cite_erde. Uwe uitspraak zooeven woordelijk 
_:_, a,lle verwachtingen vernietigd, door als 
_onaailtastbaar te decreteeren, :.dat alleen 
het openbaar gezag bevoegd is ·de openbaar
heid. van een. weg geheel of ·gedeeltel]jk 
op _te heflen. 

Eene tweede consequentie, die noodza
kelijk uit het wezenlijk: verschil tusschen . 
publiek- en privaatrecht moet voortvloeien, 
is: wel deze. dat de onderdaan, die zijn 
grond tot . openl;laren. weg bestemt, daar
door · geen publiekr.echt schept, -doch alleen 
zijn · recht brengt pinrnm . d_e sfeer van 
het publiek · r_echt, door het terug te 
geven aan den Staat -als bron van 
alle -recht. Maar dan br.engt die • be- , 
stemming ook onverbiddelijk mede, .. dat 
regeling van aard- en omvang van het ver-
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keer', waar geen · restrictie . w.ercL .. gemaakf, 
uiet of Iiever niet.. meer behoort : tot· de 
bevoegdheid .vail' den rechthebbeilde: ·op 
dien grond', doch tot die van den, ·Staal, 
die de regeling aan zijne organen · opdraagL 
Dit volgt, dunkt mij, logisch uit het ka
rakter der · operiliaarheid, · : waardoor geen 
uitzondering mogelijk' is terwijl ~ ,'Y-are, het. 
anders· - ·.de openbaarheid. irreel zijn• zou 
(vgl. v. : Gelein Vitring.a t.a.p ... biz. · 21). 

Pas ik nu .deze door mij verdedigde :stel
lingen toe op .µet ge:val, dat .. ons .thans . 
bezig houdt,. dan meen _ ik daaruit te. mo
gen at1eiden . dat, . waar ±eitelijk vaststaat, 
dat d,e weg :_. in. kwestie door · de . recht
hebbende Vereeniging ·· tot · openbare weg fa 
bestemd, zonder_ dat 'bij die bestemming 
eenige reserve · is gemaakt, ._ die bestemming 
zich ook uitstrekt tot .. ·_ die verkeers, __ en 
ver.voe:rmiddelen, :w.elke -<le . toekomst zou 
bre_ngen, zoodat beperking der openbaarheid 
uitsluitenu behoort_ tot de bevoegdheid van 
den Staat, waaraan als ,,Gesamm,theit". de 
verkeersregelirig behoort, ter,wijl. die regeling 
is onttrokk_en -aan. de zorg. ,,der, eihz_elnen 
Genossen". Waa.r dus de .ongeli:mite~;cie. be
stemming onbetwist is, ja zelfs uitdrukkelijk 
vas_tstaat. ,en het _ beroep : op. den. inhoud 
van het ._ Tarief v:oor Tolheffiilg niet kan 
baten, o_mdat daaruit allee_n :volgt,_ da.t me
chanische kracht · biJ de . uitv:aardiging nog 
_uiet op de wegen w:erd gebezigd, wil het 
mij voorkomen, dat ten. onrechte eene·-ver
oordeeling is uitgesproken en acht ·ik., het 
middel derhalve gegrond' .. _ . 

Mijne_ conclusie strekt mitsdien tot vernie
tiging van het . aangevallen vonnis .en tot 
ontslag • van rechtsvervolging · wegens niet
strafbaarheid van het gepleegde teit. 

DP Hooge Raad, enz.; 
Gehoord .het verslag van den· Raadsheer 

Hanlo; 
Gelet op het. middel van cassatie, na

mens aen requirant · voorgesteld, bij plei
. dooi: (zie conclusie. adv.-gen.); 

0,. ctat bij het bestreden vonnis wettig 
en overtuigen'ci is bewezen verklaard, ·met 
requirants schuld daaraan: 

dat hij op 7 October 1912. des namiddags 
omstreeks 5 uur 55 minuten, zonder ·daar
toe gerechtigu te zijn den vo.or het open
baar. verkeer- openstaanden rijweg, den 
Winsumer ~traatweg,. toebehoorende aan 
cle aanc[eelhouders · in het kapitaal groot 
f 80.000, samengebracht en . aange\vend tot 

4 
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het maken ·van genoemden straatweg heeft 
bereden .. met een stoomwals; niettegen
staande <fe t6egang ten aanzien van stoom
w:alsen · door den .rechthebbende op dien 
weg op een voor den beklaagde . blijkbare 
wuze . was verboden; .. 

dat · dit feit is gequalificeerd en de re
quirant te dier zake is ·v:eroordeeld, zooals 
in het· hoofct. v·an dit arreest is -vermeld; 

0 wat bet eenig · cassatiemiddel betreft: 
ctat tot'. ondersfeuning . van dit middel bij 

pleidom twee gronden zijn aangevoerd: 
1 °. dat het· bestreden vonnis in strijd 

fa met ·bet' arrest van den Hoogen Raaa, 
-waarbij de zaak verwezen 1s, daar de rechter 
zich niel gehouden heeh aan de opdracht 
·door den , Hoo gen. Raad gegeven en geene 
_veroordeeling : ·mogelijk ·,was; 

2°. dat ·de opvatting van openbaren weg 
in: dit. bestreden vonnis .onjuist is, daar. 
.de .eigenaar die iets·. tot algemeen gebrtiik 
bestemt, de zaak prijs geeft aan de open
baarheid, .. ziJn·. eigendomsbevoegdheden los
laat en ·de "zaak brengt onder de heer
schappij van .bet publiek rech!, zoodat de 
rechter 'iii het. onderhavige geval de open
baarheid van den: w·eg. · niet ha:d mogen 
.·beperken tot het slechts van ouds bekeno 
.verkee:r :van .voetgangers, van vee en van 
rij- en 'voerluigen met trekdieren bespannen'; 

0. hieromtrent: 
ao·. 1. 'dat de eerste grond · oniuist is, 

-daar bij het vonnis voldaan. is aan · de 
opdracht van den Hoogen Raad om te 
onderzoeken of de weg door <le daartoe ge
•rcch tigden. tot algemeen gebruik 'bestemd 
·was· en derhalve was openbaar, en eene 
veroordeeling, volgens de opvatting van de 
Rechtbank van ,,openbaren weg" . (welke 
onjuist is, zooals bieronder betoogct zal 
worden) mogelij,k was; 

ad : 2: dat; waar in de dagvaarding in 
de 2e plaats is gesteld, dat de toegang 
f.ot den Winsumer straatweg ten aanzien 

-van stoomwalsen is .verboden, door den 
rechthebbende op dien· .weg daarmede is 
te kennen gegeven - gelijk het klaar
blijkelijk .ook door de Rechtbank is op
gevat - en dat bet verbod •-is uitgegaai1 

· v,an. de bij• dagvaarding genoemde aandeel
houders, en dat deze. tot- bet geven van !dit 
ver_hod .bevoegct waren; 

dat dus het beroepen vonnis ten aanzien 
van de bewezen verklaring alleen dan be

. hoorlijk met .redenen is omkleed, als uit de 
·aangevoerq.e bewijsmiddelen kan warden 

afgeleid, dat beide omstandigheden inder, 
daad aanwezig ware'n; 

0. nu ctaar·o,mtrent: 
dat blijkens de 14de en volgende over

wegingen van het bestreden vonnis de 
Rechtbank eerst va·ststelt, dat de be
rioelde weg door de Vereeniging tot al~ 
gemeen· · gebruik is bestemd, en· zij, dat 
doende haar voorwerp van recht heeft 
bezwaard met een onus publicum',' zijnde 
de last van openbaren weg, doch daar;-,p 
in : hoofdzaak· laat volgen, dat deze last 
-7.ich niet verder uitstrekt dan hgt op, 
gesloten in de bestemming door den recht
h:ebbende, de· daad · die aan den last ten 
grondslag ligt, welk: bestemmen niet ver
der gaat dari tot een gehruik dat rede0 

lijkerwijze konde worden voorzien, tenz1J 
uildrukkelijk van het. tegendeel eene be
stemming tot geheel onbeperkt gebruik, 
mbcht blijken; 

dat. bier bet· bestemmen plaats vonct ten 
t.ijde dat slechts een van ouds bekend 
verkeer van voetgang~rs, van vee en van 
rb- en voerluig·en inet · trekdieren bespannen 
zich langs de wegen hewoog en de be
stemming dus niet geacht mag worden zich 
verder uit -te strekken dan tot dat verkeer; 

dat .de Rechtbank vervolgens tot de con
clusie komt dat de gerechtigde tot den 
weg moet geacht worden ten aanzien van 
hetgeen aan die bestemming niet beant
woordt geen onus publicum te hehben ge
ve·stigd, waaruit volgt dat de zorg en bet 
toezicht van bet openbaar gezag over de 
wegen; waaraan de bestemming voor open
baar is gegeven in dezelfde mate beperkt 
zijn als die bestemming zelve;· 
· dat in genoemde overwegingen de Recht
.bank evenwel over het .hoofd ziet, dat 
zij eenmaal aangenomen hebbende dat de 
weg door den rechthebbende· oudtijds tot 
algemeen gehruik bestemd was niet tevens 
kon aannemen dat deze die bestemmmg had 
beperkt tot het toenemend bekenct verkeer 
van voetgangers, vari vee en van voertuigen 
met t.rekdieren, omdat daard·oor verviel bet 
begrip van openbaarheid, hetgeen in zich 

·sluit onbeperktlieid van den kring der ge
bruikers en 'van de wijze van gebruik; 

dat door die oudlijds aan den weg door 
de rechthebbenden gegeven bestemming tot 
algemeen gebruik, op dien weg gevestigd 
is een last ·van openbaren weg (onus pu
blicum) en sedert dien tijd de zorg voor en 

·het toezicht op dien weg, opdat deze 
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aan de bestemming zoude voldoen, van 
de rechthebbenden op dien weg is overge
gaan op het openbaar gezag hetwelk in het 
algemeen belast is met het toezicht ·op 
de wegen. en dat dan ook alleen bevoegd 
is de openbaarheid van dien weg geheel 
ofl . _gedeeltelijk te beperken; 

dat hieruit volgt dat het openbaar gezag 
alleen de rechthebbende is om den toegang 
tot den in, , de dagvaarding bedoelden weg 

,voor stoomwalsen ·te verbieden; · 
dat, nu de Rechtbank aannam, dat die 

bevoegdheid toekwam aan de bij dagvaar
ding genoemde aandeelhouders, en zij dat 
deel der telastelegging, hetwelk een be
standdeel der overtreding vormt, bewezen 
heeft verklaarct op gronden, die onjuist 
. zijn bevonden, haar vonnis biJ het weg
vallen dier gronden, ten aanzien der be
wezenverklaring niet voldoet aan de voor
schriften van de artt. 211 en 221 Sv:, 
hetgeen ingevolge art. 223 van dat W etboek 
nietigheiu. tengevolge heeft; 

Vernietigt .bet vonnis der Arr.-Rechtbank 
te Groningen op 23 October 1913 in deze 
zaak gewezen; 
, -Rechtdoende krachtens art. 106 R. 0.: 

Verwijst de zaak naar het Gerechtshof te 
Leeuwarden om op de bestaande dagvaar
ding opnieuw te worden berecht en 
afgedaan. 

(Ned_ Jur.) 

13 Februari-1914. BESLUIT, houdende uitgifte 
van schatkistbiljetten en schatkistpromes
sen volgens de :wet van 4 April 1870 (Staats-_ 
blad n°. 62), laatstel(jk gewijzigd bij die van 
15 Juli 1912 (Staatsblad n°. 240) en de wet 
van 5 December _1881 (Staatsblad n°. 185). 
S. 32. 

13 Febr·um·i 1914. A IrnEST van den Hoogen Raad. 
Uit de geschiedenis van art. 172'h Gem.

wet blijkt, dat hier onder het begrip 
,,zorg" - in tegenstelling me,t bet woord 
,,toezicht", waarvan art. 179 op een andere 
plaats spreekt - valt recbt en verplicbting 
om zelf -te bandelen, zoodra zulks, naar 
het oordeel van B. en W., voor de instand-. 
houding van den weg noodig is. 

Nu door B. en W. van dit bun 'toeko
mend recbt geen misbruik werd gemaakt, 
kan van.een onrecbtmatig -aantasten van
of inbreuk maken op- eischers eigcndom 
geen sprake zijn ; we! wordt de eigenaar 
van den grond, waarop de last van open-

baren weg rust, door deze rum· B. en W; 
toegekendc ruin:ie bevoegdbeid in · zijn 
eigendomsrecbt beperkt. 

Van wegverbetering, welkA volgens' a:rt. 
141 Gein.-wet ·aan den Gemeente~aad is 
opgedragen, kan ·bier· niet' worden · ge
sproken. 

De artt. · der Alg. Pol.· 'Ver, waarop 
eiscber zicb beroept, ricbten zicb tot deri 
onderboudsplicbtige en kunnen niet'te kort 
doen, nocb op eenigerlei wijze beperken, 
de bij art. 179 h Gem.-wet aan B.· en··W: 
toegekeude -bevoegdbeid om zelfstandig 
bandelend op te treden. 

(Gemeentewet art. 179.)'. 

V oorzitter : 
Jbr. Mr. S. Laman Trip . 

Raden: Mrs. S. Gratama, A; _..r. L: Nypels, 
c: Krabbe en B. C. J. Lod!3r. -

F. Baron van Twickel, wonende ·te Hengelo,
eiscber tot cassatie van een-arrest van het Hof 
te Arnbem van 8 Januari 1913 (N. J. 1913; 
bi. :l:25 Red.), advocaat Jbr. Mr. A. K. C. -de 
Brauw, gepleit door Jbr. ·Mr. W. M. de.Brauw 

tegen:. 
den Burgemeester der gemeente Hengelo, als 
voor die. gemeente in recbten optredende, ver
weerder, advocaat Jbr. Mr. E. C. H. van Doorn, 
gepleit door Mr. M. van Gelein Vitringa, 
advocaat te Arnbem. 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
R. .B. Lede hoer. 

Als cassatiemiddel is ·voorgedragen : ,,Scben
ding of verkeerde toepassing der artt. 6:25, 
1401, 1402, 1103 H. W. 134, 135, 141,.179 aan-· 
bef en letters a en h- en 180 Gemeentewet, 14, 
15, 16 en 17 der Algemeene Politieverordening 
voor de gemeente Hengelo in Gelderland, 
doordien bij bet uangevallen arrest het vonuis 
der Rechtbank te Zutpben waarbij aan eischer 
zijne vordering tot schadevergoeding ter zake 
van inbreuk op zijn eigendomsrecbt (bierin be
staande dat de -Gemeente door arbeiders in 
baren dienst de bermen van den aan eiscber 
toebeboorenden weg deed afplaggen, waardoor 
mede de wortels der op die berm staande 
boomen zijn bescbadigd en het daarop groeiend. 
bout deed bakken en op dien weg palen deed 
plaatsen) was ontzegd, is bevestigd en we! op• 
deze gronden, dat B. en W- ingevolge bet be
paalde bij art. 17\:J h Gemeentewet bevoegd zijn 
voor de instandbouding enz. van de in dat 
art. bedoelde wegen (waartoe de weg in gescbil 

4* 
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behoort) al ~datgene te doen wat door· hen 
'\Vordt, noodig ·geacht zulks natuurlijk met in
achtr:eming van de van de bevoegde wetge
vende organen afkomstige .verordenin•gen en 
behoudens het hudgetrecht van den Gemeen
teraad, terwijl ·het bestaan ~•an een op bi:.,ondere 
personen rnstende onderhoudsplicht deze aan 
B. en W. toekomende bevoegdheden ongedeerd 
laat; dat ,de bepalingen der algemeene politie
verordening van Hengelo betreffende schouw
voering enz. en· van art. 180 Gemeentewet 
toepassing ·missen, waar B: en W. ·)outer uit 
luacht van art. 179 aanhef en h der Gemeen• 
tewet zijn opgetreden en dat- uit het door 
eischer gestelde niet voortvloeit, dat aan hem 
eenige schade is toegebracht in aanmerking ge
nomen de op zijn grond rustende last van 
openbaren weg, waaronder het Hof begrijpt 
de bevoegdheid van B. en W. om' al datgene 
te doen, waartoe volgens het :.,ooeven meege
deelde art. 179 h der Gemeent'ewet volgens de 
opvatting vari het Hof huri het recht zou geven; 
waarbij het Hof over het hoofd ziet, dat de 
bevoegdheid ten aanzien van ·openbare wegen 
door B. en W. aan art. 179. aanlief en onder 
h der Gemeentewet te ontleenen :riiet zoo ver 
gaat als door het Hof·aangenomen, voorts niet 
omvat wegverbeteringen, als waarvan hier 
~prake .is, en· bovendien ondergeschikt is aan 
en beperkt is door de aangehaalde· artikelen 
der politieverordening, zoodat in elk geval nu 
die artikelen voorschrijven ·en regelen. hoe ter 
zake van het onderhoud van wegen tegenover 
o~d.er):i.oudsplfohtigen gehandeld wordt, B. en 
W. niet aan art. 179 der Genieentewet de be
vuegdheid kunnen ontleenen cim met voorbij
gang van· die voorschriften en met inbreuk op 
het eigendomsrecht te doen verrichten wat 
door, hen wordt noodig geacht". 

. Namens .verweerder den Burgemeester van 
Hengelo· is betoogd, dat in elk geval het middel' 
niet. tot. cassatie zou kunnen leiden, omdat 
feitelijk zou zijn beslist, dat de eischer Baron 
vim T.wickel geene schade zou hebben geleden 
en dus in elk geval terecht bij-het bestreden 

arrest is bevestigd het vonnis der Rechtbanlr, 
waarbij de. actie tot schadevergoeding gegrond 
op art. 1401 B. W. is ontzegd, bijwelk betoog 
men kenlijk ,het oog had op 's Hofs beslissing, 
,,dat ~- .op de. in het arrest voorme!de gronden 
- uit het door partij van,Twickel gestelde 
niet voortvloeit, dat aan hem eenige schade is 
toegebracht, in aanmerking. genonien de op zijne 
gronden •rustende last van openbaren weg" .. 

Dit: laatste zinsdeel wijst er reeds op en het 
verband. tusschen 's Hofs beslissing en 

gronden, waarop zij rust, bevestigt', naar mij 
voorkomt, dat he't· Hof ·niet heeft onderzocht 
en bes list of Baron . van Twickel door de ge
stelde feiten al dan niet een vermogensnadeel 
had geleden 'of nog had te !ijden, doeh· dat, 
nu het hof aannam, dat' de handelingen vari 
genoemd Gemeentebestuur riiet onrechtmatig 
waren, dit hem niet benadeeld had,· daar hij 
de verrichte handelingen. moest dulden en· de, 
gevolgen daarvim moest dragen. Bijaldien·dus 
mocht blijken, d:i.t 's Hofs opvatting omtrent 
de rechtmatigheid ·van de handelingen van 
Burgenieester en Wethouders van Hengelo 
niet 'juist ware, zou · de vraag, of partij van 
Twickel schade heeft geleden alsnog een open 
vraag · zijn; alleen beslist is dus ·de rechtsvraag, 
of' al dan niet rechtmatig·gehandeld is An het 
tegen deze beslissing gericht cassatiemiddel 
kan mitsdien.wel degelijk worden onderzocht: 

Ten overvloede wijs ik · er ook :nog op, ·dat 
de juistheid van deze uitlegging der beslissing 
ook ·hieruit. is af ·te leiden, dat, hoewel in 
eersten aanleg niet ·alle gestelde feiten als be
wezen zijn aangenomen, h·et Hof het namens 
partij .\,an Twickel gedaan bewijsaanbod is 
voorbijgegaan en het Hof toch alvorens uit te 
wijzen, dat feifelijk geene sc!iade·. is geleden 
door de gestelde · handelingen, had vast te 
stellen welke daderr verricht waren. 

Het .middel wil ons stellen voor drie vragen, 
ten eerste, of art. 179 h der Gemeentewet aaii 
B. en W. de bevo'egdheid geeft tot aantasting 
van eigendom als het in deze zaak bedoelde, 
t. ,v. grond, waarop de last van openbaren weg• 
rust, ten tweede of die b~voegdheid ·ook omvat 
,, wegver beterin g als ·waarvan in di t geval sprake 
zou zijn, eh ten derde, of de bevoegdheid in 
genoemde bepaling aan B. en w·. verleend, 
beperkt is door de artt. 15-17 van de Alg. 
politieverordening van Hengelo (G.), zoodat 
die' nu niet verder gaat dan tot de zorg voor 
de naleving . en voor de uitvoering van die 
voorschtiften. 

Het tweede punt - en daaroni behandel ik 
dat voorop - kan m:· i, uitgeschakeld worden. 

Want hoewel ongetwijfeld B. en W. nooit 
aan art. 179 7, Gemeentewet eeni bevoegdheid 
zouden· kunnen ontleenen. tot het ,,verbeteren" 
van . ee:ri weg, 'daar art.· 141 dier wet het ·be
sluit daartoe aim den Gemeenteraad neeft voor
behouden, is de bewering dat· ,,verbetering" 
van den weg zou hebben plaats gehad in den 
zin van art. 141 -' en die verbetering is de 
in · het middel bedoelde - noch in· eersten 
aanleg noch in hooger beroep voorgebracht, 
blijkt althans. daarvan in geenerlei opzicht. 
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Integendeel, in het arrest wordt - in de vijfde 
rechtsoverweging - geconstateerd, dat partij 
van Twickel niet heeft geklaagd over veran
dering van het karakter van den weg en in 
de achtste overweging, dat deze niet klaagt 
over verandering van den op zijn grond rus
tertden last, ter~ijl nit het geheele verband 
van 's Hofs overwegingen blijkt, dat het aan 
den weg verrichte is opgevat, als daden van 
onderhoud, tot instandhouding dns van den 
weg zooals die naar zijn aard of soort behoorde 
te zijn en te blijven. En nu brengt elke daad 
van onderhoud, in het bizonder als daarmede 
voorafgegane verwaarloozing van onderhoud 
wordt gebeterd, we! is waar tot stand eene 
verbetering van den toestand die bestond vocir
dat met die onderhoudsdaad werd aangevangen, 
doch deze is niet de in art. 141 bedoelde ;,ver
betering", die in stede van instandhouding van 
een weg, zooals die naar zijn soort moet wezen, 
beoogt· het brengen van een weg in een zoo
danig beteren toestand, dat deze van aard, van 
karakter verandert (vgl. ook Schepel, W ege.n
recht biz. 204). Het middel kan dus in zoover 
als novum niet in aanmerking komen en voor
zooveel het uitsluitend mocht zijn beroep op 
een rechtsgrond, stuit het af op de feitelijke 
beslissing, dat van geene wegverbetering, maar 
van onderhoud de rede is .. 

Ten aanzien van de andere punten zij op
gernerkt, dat art. 179 h tot het dagelijksch 
Bestuur aan B. en W. opgedragen, onder letter 
h brengt de zorg; zoover van hen afbangt, 
voor de instandbouding, bruikbaarheid, vrij
heid en veiligheid der publieke wegen. In 
tegenstelling met ,,toezicbt" waarrnede in dat
zelfde artikel B. en W. op verscbillende pun ten 
worden belast, wordt bun bier ,,zorg" opge
dragen, voor zoover die niet op eene andere 
publiekrechterlijke corporatie drukt, en wel 
met voordacht is bet woord ,,zorg" hier ge
kozen, omdat ,,zorg'.' meer heteekent de ver
plichting om zelf te handelen, daarentegen 
,,toezicht" eerder bedoelt te waken, dat zij 
die te handelen hebben, dit doen. (Zie Francken, 
Gemeentewet blz. 341.) Zorg omvat dus c.q. 
ook toezicht, docb ook meer. 

Burgemeester en Wethouders bebben dus 
te zorgen, dat de publieke wegen onder alle 
omstandigheden in voldoenden staat zijn, om 
elk naar zijn soort aan bun doel te kunnen 
beantwoorden. Wei behoort het maken van 
verordeningen, ook ten aanzien van dezen tak 
van bestuur, aan den Raad en zullen .B. en W. 
moeten rekening bouden met de tot voor
scbreven doel op de begrooting toegestane 
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gelden, maar wat dit !aatste betreft, waarborgt 
de bepaling, dat de uitgaafpost voor de .zorg 
voor de publieke .·wegen, behoort tot de ver
plichte begrootingsposten (art. 205 l), zoodat, 
als de Raad niet zou toestaan wat B. en W. 
zouden meenen noodig te hebben om aan de 
hun door de- wet opgelegde verplichting te 
voldoen, het ingrijpen van Gedeputeerde Staten 
(artt. !lI0-212) zoo noodig zou kunnen te weeg 
brengen, dat aan B. en W. het noodige be
grootingscrediet werd verschaft, aan dat College 
in dit opzicht de vereischte bewegingsvrijheid 
(vgl. Oppenheim, Gem.-recht, 4• druk, DI. I, 
biz. 479; Schepel t. a. p., biz. :J05/6). 

En wat 's Raads wetgevende macht betreft, 
d_eze word t door de bepaling van art. 179 h 
geenszins verminderd, maar beperkt ook harer
zijds de bevoegdheid aan B. ·en W. door dit 
artikel gegeven, slechts in zooverre, dat waar 
de uitvoering van 's Raads verordening op ciit 
stuk samen !oopt met de ,,zorg" aan .B. en W·. 
onder h opgedragen, het dagelijksch bestuur 
reeds zou mogen handelen op grond van 179 a. 
De bevoegdheid van B. en W. bepaalt zich 
echter niet tot uitvoering van de Raadsveror
dening; juist omdat dat College naast de plicht 
tot uitvoering ook moest he):>ben de bevoegd
heid en dus de verplichting tot zelfstandig 
handelen in deze materie, heeft de bepaling 
van letter h eene plaats gekregen naast a en 
heeft ze reden van bestaan (vgl. Oppenheim 
DI. 11, blz. 165 vlg.; Schepel biz. 202, beiden 
~ L p~ ' 

Waar dus de voor de instandhouding enz. 
der publieke wegen in eene verordening ge
stelde eischen, aan B. en W. onvol_doende 
voorkomen, zullen deze, •indien hun de daar
toe noodige middelen zijn toegestaan, zelf
standig voor het in voldoenden staat houden 
dier wegen kunnen en moeten zorgen, daarbij 
slechts gestuit waar hunne maatregelen zouden 
medebrengen eene beperking in de uitoefening 
van iemands eigendomsrecht, waartoe slechts 
eene raadsverordening bevoegdheid zou kunnen 
geven. 

Zoodanige beperking ligt m. i. in de gestelde 
handelingen van B. en W., die zooals vast
staat, slechts dienden tot onderhoud van een 
publieken weg, geenszins opgesloten-, te minder 
waar zelfs niet is beweerd, dat iets daarvan 
noodeloos zou zijn geschied (vgl. arrest H. R. 
16 Februari 1912, W. 9323). 

En evenmin zouden R. en W. door die 
handelingen iets hebben verricht in strijd met 
de in bet middel aangehaalde bepalingen der 
politieverordening van Hengelo, want zij hebben 
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niets gedaan, :wat do.or die bepalingen was ver
boden, noch door. ·hunne handelingen iets na
gelaten wat die artikelen geboden,. terwijl de 
vraag of zij uitvoering . hebben gegeven !ian 
die voorschriften, dan wel dit: te. recht of ten 
onrechte hebben nagelaten, bij. hunne, door 
mij aangenomen bevoegdheid tot zelfstandig 
handelen naast hunne plicht tot uitvoering 
-eener verordening, van .geen belang. is voor 
de beoordeeling, of zij in de rechtmatige uit
-0efening van hun ambt zijn gebleven. 

Ik houd .het middel alzoo·•vocir ongegrond 
,en concludeer tot verwerping van het beroep 
met veroordeeling _van den eischer in de kosten 
van cassatie. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat, blijkens het aangevallen arrest ·en 

hetgeen daarin is overgenomen uit het daarbi,i 
bevestigde vonnis der .Rechtbank te- Zutphen 
:van 11 April 1912, de eischer in cassatie als 
oorspronkelijk eischer - bij de inleidende dag
vaarding heeft gesteld : 

dat hij is eigenaar van een weg gelegen 
onder Hengelo in Gelderland, kadastraal be
kend aldaar in sectie A. nos. 233 en 235; 

dat die gemeente in Mei 1911 door arbeiders 
de bermen ··van dien weg heeft doen afplaggen, 
waardoor mede de wortels der op de bermen 
staande boomen zijn beschadigd, en het daar
op groeiende hout heeft doen bakken en 
eindelijk .op dien weg palen heeft doen 
plaatsen; 

dat. door die handelingen de gemeente in, 
breuk beeft gemaakt. op zijn recht en hem 
schade heeft. veroorzaakt. die zij verplicht is 
hem te vergoeden ; · dat eischer op die gronden 
heeft gevorderd· dat de gedaagde gemeente -
nu verweerder in cassatie iml worden veroor
deeld hem eischer te vergoeden, alle kosten, 
schaden en interessen door die handelingen 
reeds geleden en nog t~ lijden. en in de pro
ceskosten; 
·· dat de Arr.-Rechtbank te Zutphen bij haar 

gemeld vonnis, deze vordering heeft ontzegd 
op dezen grond, dat voor deze, kennelijk • op 
art. 1401 B. W. steunende, :vordering vereischte 
is, dat schade is toegebracht, doch van scbade 
niet is gebleken; 

dat eischer van. dit vonnis is gekomen .in 
booger beroep en bet Hof bij het aangevallen 
arrest bet vonnis der . Rechtbank heeft be
vestigd; 

dat bU .dat arrest, naar aanleiding van de 
aangevoerde grieven o. a. door bet Hof is 
overwogen: 

dat waar tusschen partijen vaststaat, dat de 
onderhavige weg,is een in de gemeente Hengelo 
openbare weg voorkomende op den legger B. 
vim d·e wegen en voetpaden in Gelderland 
hiermede tevens vaststaat dat de zorg voor de 
instandhouding, bruikbaarbeid, vrijheid en 
veiligbeid van dien ·weg, ingevolge art: 179 
aanbef en sub h Gemeentewet berust bij B. 
en. W. der gemeente ·Hengelo nu te dezen die 
taak niet aan een antler openbaar gezag is op
gedragen; 

dat blijkens de . geschiedenis van . gemeld 
art. 179 h, bet woord ,,zorg" in zijne gewone 
rnime beteeke11is is op te vatten en -B. en W. 
bevoegd zijn voor de instandhouding enz. van 
de• in dat artikel bedoelde, tot gemeenen dienst 
van allen bestemde wegen, al datgene te doen 
verrichten wat door hen noodig wordt geacht, 
zulks natuurlijk met inachtneming van de van 
bevoegde wetgeveride organen afkomstige ver
ordeningen en behoudens bet budgetrecht .van 
den Gemeenteraad; 

dat voor zooverre op bijzondere personen de 
onderhoudsplicht rust, dat voor die personen 
wel verplichtingen mo,.lebrengt, dooh de. aan 
B. (ln vV. bij art. 179 h toegekende bevoegdheid 
ongedeerd laat; 

dat bet Hof vervolgens 1n- de Sste overwe
ging - na te hebben overwogen dat, indien 
de openbare weg ligt op particulieren grond, 
B. en w.' bij hunne verrichtingen op den weg 
moeten eerbiedigen de rechten van den grond
eigenaar in zoover die niet door den op zijn 
grond drukkenden last van openbaren weg 
zijn beperkt - de verschillende door B. en W. 
verrichte handelingen . nagaat en vervolgens 
beslist: ,,dat uit het door appellant ten processe 
gestelde niet voortvloeit dat - i11 aanmerking 
genomen den op zijri. grond rustenden last 
van openbaren weg - aan hem eenige schade 
is ·toegebracht" ; 

dat eindelijk het Hof -- na nog te hebben 
beslist,. dat art. J 80 der Gemeentewet en de 
bepalingen der Alg. Pol. Verord. van Hengelo, 
betreffcnde schouwvoering enz., toepassing 
missen · nu B. en W. van Hengelo louter uit 
kracbt van art. 179 aanhef en sub h der Ge
meentewet zijn opgetreden - in de laatste 
overweging beslist: ,,dat uit al bet voorgaande 
voortvloeit, dat B. en ,V, der gemeente Hengelo 
te dezen bevoegdelijk zijn opgetreden en zich 
niet hebben schuldig gemaakt aan een .weder, 
rechtelijken-inbreuk op.appellants eigendom"; 
. 0. dat tegen die beslissingen als cassatie

middel wordt voorgedragen: (zie conclusie 
adv.-gcn.); 

---- -- - - --- ------------·-------- -- --- ---
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· 0. dat v66r. alles de verwerende gemeente 
heeft aangevoerd, dat het middel -niet kan 
,worden onderzocht, daar dit nimmer tot cas
satie kan leiden, nu de vordering is gegrond 
op het toebrengen van• scbade door onrecht
matige. daden en door he\ Hof in de Sste 
overweging feitelijk is beslist, dat geen schade 
is toegebrach t; 

dat echter dit verweer is onjuist; daar het 
Hof, bij de hierboven vermelde8steoverweging · 
niet een feitelijke ·beslissing gaf over 1i·et al 
of niet lijden van materieele schade doch .
ook ,in verband met· zijne daaraan voorafgaande ' 
ov~rwegingen - bet niet schade lijden grondt 
op de omstandigheid, dat de omschreven han
delingen waartoe B. en W. rechtens bevoegd 
waren, werden verricht op den met den last 
van openbaren -weg bezwaarden grond van 
.eischer; 

dat alzoo de,m beslissing niet is feitelijk, 
doch op een rechtsgrond bernst en het middel 
derhalve kan worden onderzocht ; 

0. nu omtrent het middel: 
- dat dit drie grieven inhoudt en de eerste 
-daarvan • is gericht tegen 's Hofs beslissing, 
dat B. en W. de~ .gemeente Hengelo te dezen 
bevoegdelijk zijn opgetreden en · zich hebben 
schuldig geniaakt. aan een wederrechtelijken 
inbreuk op appellants eigendom; 

dat eischer in cassatie daartegen aanvoerde 
dat de bevoegdbeid aan B. en W. bij meer
gemeld art. 179 h toegekend 'niet zoover gaat 
als het Hof aanneemt, daar dit artikel eigen·

. domsbeperking .noch inhoudt noch bedoelt en. 
aan B. en W. niet de macht geeft om inbreuk 
te maken op . den eigendom zoodra zij zulks 
voor de instandhouding van den weg noodig 

.achten en zoodanige aantasting van eigendom 
alleen mag ·geschieden zoo de wet of wettelijke 
verordening daartoe de .bevoegdheid schenkt; 

0. daaromtrent: 
-, . dat, blijkens hetgeen te dien opzichte hier, 
voren is medegedeeld, het Hof zijne hierbij 

-aangevallen beslissing doet steunen op hetgeen 
naar de geschiedenis van art. 179 h der Ge

' meentewet de beteekenis van dit artikel is; 
dat deze beslissing is juist, daar immers 

.uit de geschiederiis van dit artikel blijkt dat 
hier onder het . begrip ,,zorg", - in tegen
stelling met het woord ,,toezicht" waarvan dit 

· artikel op andere plaatsen spreekt - valt recht 
en verplichting om . zelf · te· bandelen, zoodra 

,zulks, naar het oordeel van B. en W. voor de 
instandhouding van den weg noodig is; 

dat' derhalve nu - gelijk eischer bij pleidooi 
ook toegaf - door B .. en. W. te dezen. van 

dit hun re'cht geen.misbruik werd gemaakt, 
van een onrechtmatig · aantasten: .van .- .of 
inbreuk maken op des eischers eigendom geen 
sprake kan zijn, daar immers deze, ·bij art.179 h 
aan B. en W. toegekende ruime bevoegdheid 
den eigenaar van grond; wuarop de last ".an 
openbaren weg rust, wi,1 degelijk beperkt in 
zijn eigendomsrecht, in zooverre· dat-daardoor 
die_ eigenaar. wordt belet zijn grond op .een 
w:ijze te gebruiken, waardoor de bruikbaarheid, 
vrijheid. en veiligheid ·van den weg in gevaar 
komt, terwijl krachtens, die ·be'voegdheid B. en 
·w. handelend mogen optreden, en des eige
·naurs eigendom. aantasten zoo· dikwijls naar 
hun inzien die bruikbaarheid, vri~heid · en 
-veiligheid zulks_ noodig maakt, mits van die 
bevoegdheid geen misbruik wordt gemaakt en 
behoudens het budgetrecht van den Gemeen
teraad; 

dat derhalve de eerste grief niet tot cassatie 
kan leiden; 

dat de tweede in· het m'iddel vervatte· grief -
-uitgaat van de stelling, dat B .. en W. te dezen 
· de hun bij art..179 h toegekende bevoegdheid 
te bniten gingen, omdat zij meer deden :d·an 
zorgen voor de instandhouding van den weg, 
en bier sprake is van wegverbetering, welke hlj 
art. 141 der Gemeentewet aan den Gemeente
raad is opgedragen ; 

dat echter ook deze grief niet tot c,assatie 
kan leiden daar het hierbij gedaan verweer door 
eischer in de vorige-. instantien niet is· gevoerd 
en niet voor het · eerst -in cassatie mag worderr ' 
opgeworpen:; 

dat bovendien van verbetering van een·weg 
in den zin van art. 141 der GemMntewet 
slechts dan sprake kan zijn, wanneer aard en 

· karakter van den weg door de daarop verrichte 
handelingen worden veranderd, en volgens het 
bestreden arrest door · den eischer. in hooger 
beroep irnmers is a~ngevoerd : dat hij niet heeft 
geklaagd over verandering van het karakter 
van den otiderwerpelijken weg, doch uitslui
tend over inbreuken op zijn eigendomsreclit, 
terwijl het Hof in de 8ste overwegirig .nog 

. vaststelt dat appellant niet klaagt oYer eenige 
verandering of verz,varing van den op· zijn 
grond rustenden last; 

0. dat de derde grief steunt op de stelling, 
dat R en W. tot .de bedoelde verrichtingen 
in geen geval hadden mogen, overgaan·, alvorens, 
overeenkomstig de artt.• 14, 15, 16 en· 17 .der 
Alg. Pol. Verord. voor de gemeente Hengelo 
hem eischer, die zeli met het onderhoud van 
dien weg was belast, te hebben gewaarschuwd 
en. opgegeven -welke werkzaamheden aan dien 
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.weg mqesten-worden verricht en alvorens door 
B. en W. een en andermaal schouw was ge
dreven;. ·· · 

dat: evenwel die:artikelen, die zich tot den 
onderhoudsplichtige richten, niet kunnen te 
kort do'en 'no.eh op eenigerlei wijze kunnen be
perken . de bij art. l 7!J h .der Gemeentewet aan 
B. en vV. toegekende bevoegdheid om zelf
standig -handelend op te treden; 

· dat dus ook deze grief is ongegrond en al
·zoo het iniddei niet tot cassatie kan leiden ; · 

Verwerpt het beroep. (Ned. Jur.) 

17 .Febi:uari 1914. BESLUIT, houdende bepa
.. lingen omtrent de uitgifte, opzegging, af

lossing ·en rentebetaling van schatkistbil
jetten. S. 33. 

Wn WILHELMINA, ENZ. 

Gezien artikel 12 der wet van den 4den April 
1870 (Staatsblad n°. 62), gewijzigd bij de wetten 
van 31 December 1897 (Staatsblad n•: 281) en 
van 15 Juli 1912 (Staatsblad n°. 240), houden
de bepalingen omtrent de uitgifte van schat
kistbiljetten; 

Op de voordracht · van Onzen Minister van 
Financien van den 22 Januari 1914, n°. 162, 
Generale Thesaurie; 

Den Raad van State gehoord (ad vies van· 
den 10 Februari 1914, n°. 22); 

Gelet op het nader rapport :rnn Onzen Mi
_nister voornoemd van den 14 Februari. 1914, 
n°. 133, Generale Thesaurie; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. De schatkistbiljetten worden, naar 

_indeelingen door Onzen Minister van Finaneien 
te regelen, uitgegeven in stukken van honderd 
gulden of van veelvouden dier som en voor 
tijdvakken van ten minste drie .en ten hoogste 
twaalf maanden. 

2. De uitgifte geschiedt, na aankondiging, 
bij openbare inschrijving, ten kantore van den 
agent van het Ministerie van Financien te 
Amsterdam en door tusschenkomst van de 

· betaalmeesters, welke tot het aannemen van 
iiischrijvingen en stortingen op schatkistbiljet-
ten worden aangewezeri. 

3. De opzegging van schatkistbiljetten ge
schiedt aan een der kantoren voor de uitgifte 
aangewezen, door inlevering in tweevoud van 
behoorlijk ingevulde en onderteekende, daartoe 
kosteloos verkrijgbaar te stellen, formulieren,. 
waarvan een exemplaar, van een bewijs van 
aanneming voorzien, wordt teruggegeven. 

Die verklaringen zijn vrij van .zegelrech t. 
Bij de opzegging worden de schatkistbil-

jetten vertoond en ten blijke daarvan · ge
stempeld. 

De aflossing- geschiedt aan het · kantoor van 
opzegging. 

4. De rente van de schatkistbiljetten gaat 
-in op den dag, die als dag van uitgifte op die 
biljetten is uitgedrukt: 

5. De rente van opgezegde schatkistbiljetten 
wordt, gelijktijdig met de hoofdsom, tegen 
kwitantie uitbetaald. 

Die van de niet opgezegde biljetten wordt, 
mede tegen kwitantie, om 'de zes maanden, ge
reker,d van de dagteekening van uitgifte, aan 
de bij urt. 2 ·bedoelde kantoren voldaan ; 
en zulks op vertoon van de biljetten, die ten 
blijke der gedane betaling gestempeld warden. 

Voor de rente-kwitantien warden formulieren 
kosteloos verkrijgbaar gesteld. 

6. Indien schatkistbiljetten warden uitgege
ven, waaraan tot het in ontvangst nemen der 
rente coupons zijn gehecht, wordt, met afwij
king van het in het vorig artikel bepaalde, 
die rente voldaan tegen intrekking der betref
fende conpons op den daarop aangegeven ver
valdag of zooveel later uls zij v66r de ver
jaring worden aangeboden. 

De aflossing dezer biljet~en 1Vordt minstens 
eene maand v66r. het eiqde vim het tijdvak, 
waarvoor zij oorspronkelijk zijn uitgegeven, in 
de Staatscoumnt aangekondigd. 

De coupons zijn betaalbaar aan de bij art. 2 
bedoelde kantoren en in verdere door Onzen 

.Minister van Financien aan te wijzen plaatsen. 
Wanneer plaatsen, in het .buitenland gelegen, 
voor die.betaalbaarstelling aangewezen worden, 
kan door Onzen Minister van Financien aan 
de met de uitbetaling te belasten bankiers eene 
provisie worden toegekend van ten hoogste een 
achtste ten honderd over het nominaai bedrag 
der door hunne tusschenkomst uitbetaalde con, 
pons. 

7. Door de zorg van den agent van het Mi
nisterie van Finan:cien wordt het bedr,ig, dat 
de schatkistbiljetten meer opbrengen dan hunne 
nominale waarde, ·ten kantore van een betaal
meester gestort. De hiervoor te ·ontvungen 
kwitantien van storting warden door den agent 
aan Onzen .Minister van Financien gezonden. 

De daarin vermelde bedragen warden aange
wend tot vermindering van het bezwaar, ver
evend op het artikel voor de betaling van rente 
van vlottende schuld, opgenomen in de Staats
begrooting van het jaar, ten taste waarvan 
de eerste rentetermijn dier schatkistbiljetten 
komt. · 

8. Het Koninklijk besluit van 21 Augustus 
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1870 (Staatsblad n°. 154), zooals dit is gewijzigd, 
laatstelijk bij Ons besluit van 25 November 
1899. (Staatsblad n°. -233), wordt ingetrokken. 

9. Dit besluit treedt in werkirig op den 
tweeden dag na dien der dagteekening van het 
Staatsblad en van de Staatscoiwant, waarin het 
geplaatst is. 

Onze Minister van Financien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat gelijktijdig 
in het Staatsblad. en. in -de Staatscoui,ant zal 
-worden geplaatst·- en. waarvan· afschrift zal 
worden geii_onden aan den Raad van State. 

's:Gravenhage, den l 7den .IJ'ebruari 1914. 
(get.) WILHELM IN A. 

De 1lf inister va.n• Financien, 
(get.) BERTLiNG. 

( UitJeg. 25 Febr. 1914.) 

20 Februari 1914. 1VET, tot vaststelling van 
de begrooting der uitgaven van de Alge
meene Landsdrukkerij voor het dienstjaar 
1914. S. 34. 

De begrooting wordt vastgesteld tot een be
drag van f 532,929. 

20 Februari 1914. WET, tot wijziging en ver
hooging van het vijfde hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1913. 
s. 35. 

Bij deze wet worden de volgende artikelen 
verhoogd: 

Art. 27 met f 2,577. A1·t. 43 met f l\J,500. 
Art. 51 met f 28,070. Art. 61 met f 18,300 . 
.Art. 99 met f 41,000. A.-t. 143 met f 13,000. 
Een- nieuw artikel wordt ingevoAgd achter 

artikel- 165. 
Art. l65bis. Tegemoetlrom:ngen aan onder

wijzers bij het lager onderwijs, ingevolge de 
wet van 6 J uni 1913 (Staatsblad n°. 239) f 260,000. 

Ten gevolge van voor~chreven verhoogingen 

en iiivoeging van een nieuw artikel worden 
verhocgd de Ude afdeeling metf2577, de IIIde 
afdeeling met f 65;870, de IV de afdeeling met 
f 54,000 en de·vd·e ··afdeeling met f 260,000•en 
het Vde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
1913 met f 3.82,447. 

20 Februari 1914. WET, tot Yerklaring van 
het algemeen nut der onteigening van 
eigendomni.en noodig voor en.ten behoeve 
van het verbreedon van het deel der Vijzel
straat tussohen het Singe! en de Heeren
gracht te Amsterdam. S. 36. 

20 Febmari 1914. WET, tot goedkeuring van 
den onderhandschen verkoop aan, de ge
meente Deventer van het voormalige mili
taire terrein buiten de voormalige N oorden
bergpoort aldaar, kadastraal. bekend ge
meente Deventer, sectie E, n°. 7008, groot 
73 aren. S. 37. 

20 Febrna1·i 1914. WET, tot' goedkeuring van 
den onderhandschen verkoop aan het 
Hoogheemraadschap ,, De Bnnschoter Veen· 
en veldendijk'.' te Amersfoorf, van de voor· 
malige batterijen. ten oosten van de haven 

, te Spakenburg (gemeente Bunschoten). S. 38. 

20 Febrnari 1914. WET, houdende goedkeuring 
van den onderhandschen verkoop van den 
tot het Kroondomein behoorenden wind
korenmolen c. a. te Leerdam. S. 39. 

20 Februari 1914. WE·.r, tot· regaling van· de 
inkomsten en uitgaven van het Staatsmunt
bedrijf voor het dienstjaar 1914. S. 40. 

De begrooting wordt vastgesteld tot een be· 
drag vau f 894,105. 

20 Feb,-uari-1914. WET, tot vaststelling van het tweede hoofdstuk der. Staatsbegrootiug voor 
het dienstjaar 1914. S. 41. 

. Bij deze 'wet wordt het Ilde hoofdstuk der begrooting van Staatsuitgaven. voor ·het dienst
jaar 1914, betreffende de Hooge Colleges van Staat en het Kabinet der J(oningin, vastgesteld, 
zooals hierna verkort volgt : 

1• AFD.: De Staten-Generaal .. _ ... 
2• · De Raad van State . . . . . 

De Algemeene- Rekenkamer . 
De Kanselarij der Nederlandsche Orden. 
Het Kabinet der Koningin. . . . . . . 
Pensioenen, wachtgelden, gratificatien, toelagen en kosten 

vergaderingen van den Ministerraad 
Onvoorziene uitgaven . . _. . . . . . 

voor de 

Totaal van het Ilde hoofdstuk 

f 4i9,725.
" 113,287.50 
,, 167,025.~ 

18;!)50.-
43,695.-

36,931.-
5,000.-

f 814.61o.50 
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20 Febritari 1914. WET, tot vaststelling vaq 
het twaalfde hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1914. S. 42. 

Bij .deze wet. wordt .het Xllde hoofdstuk·der 
begroo}ing van Staatsuitgaven voor het.dienst
-jaar 1914, betreffende de onvoorziene uitgaven, 
vastgesteld op f 50,000. 

20 Februari 1914. WET; houdende machtiging 
tot verkoop van het gebouw· te '!.'.anger, 
vroeger gebruikt als Consulaatsgebouw. 
s. 43. 

20 Februar'i 1914 .. Wet, houdende l:,epalingen 
omtrent de toekenniog van peiisioen aan 
de weduwen en weezen· van mindere.ge
employeerden, werklieden en bedienden, 
en van gepensionneerde mindere geem
ploy_eerden, werklieden en bedienden bij 
inrichtingen van's Rijks zee- en landmacht. 
S. 44. 

WIJ WILHELMINA, ENZ .•. doen teweten:, 

Alzoo wij in overweging genomen hebben 
dat het wenschelijk is regelen vast te stellen 
omtrent de toekenning van pensioen aan de 
weduwen en weezen van mindere geemploy
eerden, werklieden en bedienden en van gepensi
onneerde mindere geemployeerden, werklieden 
en bedienden bij inrichtingen van 's Rijks zee
en landmacht; 

Zoo is het, dat Wij, den .Raad van State, enz. · 
, Art. 1. 4-an de weduwen en .weezen van 
'Yerklieden en van gepensionneerde werklieden 
bij inrichtingen van 's Rijks zee- en landmacht' 
wordt volgens de bepalingen dezer wet pensi- · 
oen verleend ten !aste van het weduwen- en 
weezenfonds voor burgerlijke ambtenaren, dat 
in deze wet verder wordt aangeduid als het 
fonds. 

2. Deze wet verstaat: -
A. onder ,,werklieden", de mindere geemploy

eerclen, werklieclen en bedienden bedoeld in 
art. 1· der· wet van IS ·Juli 1890 (Staatsblad n•: 
109), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 11 Juli 
1904 (Staatsblad n°. 134), met uitzondering van: 

]o. Hen die uit hoofde van vroegeren dienst 
voor hunne na te laten betrekkingen aanspraak 
hebben op pensioen ten laste van het forids 
tot een bedrag, gelijk aail of hooger dan dat 
v'an het pensioen waarop zij als werkman voor 
die betrekkingen aans·praak zouden kunnen 
maken. Echter worderi zij die· iri dat geval 
verkeeren op hun daartoe strekkend verzoek 
we! als werklieden in den zin dezer wet aan
gemerkt. 

Zi,i, die in het hierbedoelde geval verkeeren, 

zijn, indien zij opnieuw in .het huwelijk treden, 
voor wat de. aanspraak op pensioen t_en laste 
yan het fonds voor de latere echtgenoote en 
voor de uit het !at.ere huwelijk geboren kinde
ren betreft, werklieden in den zin dezer wet·. 

2°. De vr.ouwelijke mindere geemployeerden, 
werklieden en bedienden, die : 

a. gehuwd zijn met of weduwe zijn van per
sonen die voor hunne na te laten betrekkingen 
aanspraak hebben of hadden .op ·pensioen uit 
de: inkomsten van den Staat, uit die van zijne 
kol<:mien en bezittingen in andere werelddeelen 
of . uit een volgens van. Staats_wege gestelde 
regelen beheerd· fonds, met uitzondering van 
dat, bedoeld in art. 50 der Pensioenwet voor de 
gemeenteambtenaren 1913. 

b. geen kinderen hebben, verwekt in huwe
lijk met andere personen clan bedoeld onder a. 

B. onder ,,gepensionneerde werklieden" werk
lieden als bedoeld onder A, die na de inwer
kingtreding van deze wet als w.erkman worden 
ontslagen en pensioen ontvangen op grond van 
de onder A genoemde .wet. · 

Een gepensionneerd werkman, wederom eene 
betrekking vervullende, waarin hij voor zijr; 
na te laten gezin aanspraak heeft op pensioen 
ten laste van het fonds, .is, behalve wanneer 
hij op grond van lit. A 1°., tweede zinsnede, 
werkman is, geen gepensionneerd werkman in 
den zin dezer wet. Hierin brengt het. ontslag 
uit die betrekking ge_en verandering. 

C. onder ,,weezen". wettige en gewettigde 
kinderen beneden den leeftijd· van achttien 
jaren van overleden werklieden en gepension
neerde werklieden als .. bedoeld. onder A. en B. 

Kinderen eener overladen werkvrouw of ge
.peusionneerde werkv:rouw, geboren uit haar 
huwelijk met eeu persoon als bedoeld onder A, 
_2°., a, zijn als zoodanig geen. weezen in den 
zin deze~ wet. ·· 

lndieo een kind van hetwelk de echtgenoote 
van een werkman of van een gepensionneerd 
werkman bij het overlijden van haren man 
zwanger is, levend· ter wereld komt, wordt het 
aangemerkt als reeds geboren toen : de vader 
stierf. 

D. onder ,,pensioensgrondslag" een vijfde 
gedeelte ·van het bedrag aan loon, dat ingevol
ge de· laatstelijk bij de wet van 11 Juli 1904 

'(Staatsblad n•. 134) gewijzigde wet vai:i 18 .. J uli 
1890 (Staatsblad n°. i09) zou of eventueel had 

· nioeten strekken of dat_ heeft gestrekt tot grond
slag voor de berekening van het eigim pensi
oen van den werkmarf, van den met of zonder 
pensioeil ontslagen ·werkman of van den over
leden werkman of gepensionneerden werkman. 
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E. · onder ,,bezoldiging" het tot jaarloon 
herleid uur-, dag- of weeklo·on vari_,den werk, 
man, dat eventneel moet dienen voor de vast
stelling van den pensioensgrondslag. 

3_- 1. Mannelijke werklieden, die 'zonderpen
sioen uit hunne betrekking worden ontslagen, 
kunnen voor ·de vrouw met wie zij op het 
tijdstip van ingang van. hun ontslag gehi:nvd 
zijn en voor hunne bij deze verwelde of te 
verwekken kinderen, of indien zij op dat tijd
stip ongehuwd zijn, doch wettige of·gmvettig
de kinderen beneden den leeftijd van 18 jaren 
hebben, voor die kinderen zich, tot het tijd
stip, waarop zij alsnog Bls oud-werkman wor
den gepensionneerd of opnieuw eene betrekking 
vervullen, waaraan aanspraak op weduwe- en 
weezenpensioen ten • laste van het fonds is 
-verbonden, op den voet van art. 27, derde· lid 
het behoud verzekeren van ·aaospraak op pen
sioen overeenkomstig de bepalingen dezer wet. 

2. Gelijke bevoegdheid hebben vrouwelijke 
werklieden, die· zonder pensioen nit hare be
.trekking -worden_ ontslagen ten opzichte, zoo
wel van de wettige of gP,wettigde kinderen, 
die . zij op het tijdstip van ingang van ·haar 
·ontslag hebben, als van de kinderen,- die nog 
-geboren zullen warden uit haar huwelijk--met 
den man met wien zij op dat tijdsti:r: gehuwd 
zijn. 

4. 1. Het recht op 'pensioen w<irdt verloren, 
wanneer de in art. 23 bedoelde aanvrage niet 
binnen vijf jaren na het tijdstip, waarop. dat 
recht verkre·gen werd, of, indien het betreft 
recht op· herstel- .in het genot van een ingetrok
-ken pensioen, niet binnen vijf jaren na den 
datum van het besluit tot intrekking bij den 
directeur van het fonds wordt ingediendc 

2. Zoo oak verliest of verliezen zij, die recht 
heeft of hebben op een hooger pensioen dan 
haar of hun werd toegekend, dat -recht, wan

. neer het verzoek om -verhooging van haar of 
hun · pensioen niet binnen vijf jaren na den 
datum van het besluit tot toekenning van dat 
pensioen bij genoemden directeur wordt inge-
diend-. ' 

5. Geen recht op .pensioen ten laste van het 
fonds hebben: 
· a. weduwen en weezen, die als zoodanig 
recht .hebben op pensioen uit de inkomste:ri 
van den Staat, uit die van zijne kolonien en 
bezittingen in andere werelddeelen of -uit een 
Rijksfonds, indien dit pensioen meer bedraagt 
dan of gelijk- -is aan het pensioen, -hetwelk 
zij krachtens deze wet zouden kunnen ont
vangen. , 

Is laatstgemeld pensioen hooger dan het eer-

ste; dan wordt een aanvullingspensioen uit het 
.fonds toegekend. 

Een pensioen waarop recht is verkregen door 
vrijwillige deelname krachtens bepalingen in 
koloniale verordeningen wordt niet .aange
merkt als een pensioen uit de inkomsten van 
den Staat of van zijne kolonien en bezittingen 
in andere werelddeelen ; 

b. de weduwe van een werkman of- van eep 
gepensionneerd werkman, die gehuwd is na het 
intreden '<"an zijn zestigste levensjaar; 

c. de weduwe van een gepensionneerd werk
man die na zijn ontslag als werkman is gehuwd; 

d. weezen geboren uit of gewettigd bij_ een 
.door den vader na het intreden van liet zestig
ste levensjaar of na zijn ontslag als werkman 
gesloten huwelijk; 

e. weezen geboren uit of gewettigd bij een 
-door de moeder na haar ontslag als werkvrouw 
gesloten h u welijk ; 

f. de weduwe en de weezen van een werkman 
of van een gepensionneerd werkman, ten op
zichte- van wien zich het geval heeft voorge
daan, genoemd in het eerste lid van art. 37 en 
die eene op grond van dat lid verplichte star
ting niet binnen den aan het slot van het vier
de lid van dat artikel gestelden tijd of v66r 
of op het ingevolge het vijfde lid van dat ar
tikel bepaalde tijdstip heeft"'gedaan, of die niet 
krachtens verklaring van Onzen Minister van 

· Financien geacht moet warden het verschuldig
de tijdig te hebben betaald; 

g. ·de weduwe en de weezen van een oud
werkman, die gebruik maakte van de in art. 
3 gegeven · bevoegdheid, doch die· een termijn 
van de in_ het eerste lid van art. 41 bedoAl-de 
bijdrage niet binnen den aan het slot van het 
derde lid van dat artikel gestelden tijd of v66r 
of op het ingevolge het vierde lid van het 
artikel bepaalde tijdstip heeft voldaan, · of die 
niet krachtens verklaring van Onzen Minister 
van Financien geacht moet warden dien ter
mij n tijdig te hebben betaald. 

· 6. 1. Het weduwepensioen ·bedraagt het 49 
/ 160 

gedeelte van den pensioensgrondslag, of, zoo 
de overleden echtgenoot twee of· meer werk
mansbetrekkingen gelijktiijdig heeft vervuld 
en uit dien · hoofde bij zijn overlijden in meer 
dan een hoedanigheid voor zijn gezin aanspraak 
had op pensioen ten laste van het fonds, het 
49 f, 60 gedeelte van de som der pensioensgrond
slagen. 

2. Heeft de overledene vroeger voor zijne 
wed uwe aanspraak gehad op pensioen ten laste 
van het fonds, hooger dan dat, berekend op den 
voet van liet eerste lid, dan wordt aan de wednwe 
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dat hoogere pensioen toegekend, tenzij de over
ledene toen hij de aanspraak op het lagere 
pensioen verkreeg, of bij zijne latere pension
neering liet verlangen heeft te kennen gegeven 
bedoeld in art. 28, vierde lid, of dat bedoeld 
in art. 33. 

3. Het pensioen overschrijdt niet het bedrag 
van f 735 's jaars. 

4. Indien de weduwe ook uit kracht van 
eene andere ,vet recht heeft op pensioen ten 
Jaste van het fonds, overschrijdt het gezamen
lijk bedrag der weduwenpensioenen niet de 
som van f 735 's jaars, en wordt indien die 
som zou worden overschreden, het volgens deze 
wet berekend pensioen evenredig verminderd. 

7. 1. · Het weezenpensioen bedraagt : 
a. voor weezen die de door den overleden 

vader nagelaten weduwe tot moeder hebben: 
voor elke wees het 49 / 800 gedeelte van den pen
sioensgrondslag, of in het geval, bedoeld in 
art. 6, eerste lid, het 49/ 800 gedeelte van de 
som der pensioensgrondslagen. · 

Indien de wcduwe pensioengerechtigcl is, 
worclt haar pensioen met dat harer kinderen 
verhoogd. 

Hertrouwt de moeder, clan wordt na afloop 
van het vierendeeljaars waarin het volgend 
huwelijk worclt gesloten, laatstgemeld pensioen 
als afzonderlijk weezenpensioen uitgekeerd. 

Komt de moeder te overlijden, clan hebbeh 
hare kinderen recht op pensioen berekend op 
den voet" van lit. b. 

b. voor weezen, niet behoorencle tot die, be
doelcl onder a: 

voor elke wees het 49/ 480 gedeelte van den 
pensioensgronclslag of in het geval bedoeld 
in art. 6, eerste lid, het 49 / 480 gedeelte van de 
~om der pensioensgrondslagen. 

Indien weezen als bedoeld onder b, kincleren 
zijn nit verschillende huwelijken, wordt voor 
de kinderen nit elk h"uwelijk afzonderlijk het 
pensioen op laatstgemelden voet berekend. 

2. Heeft de overledene vroeger voor zijne of 
hare weezen aanspraak gehad op pemioen ten 
laste van het fonds, hooger dan dat, berekend 
op den voet van het eerste lid, clan wordt aan 
de weezen dat hoogere pensioen toegekend, ten
zij de overledene toen hij of zij de aanspraak 
op het lagere pensioen verkreeg of bij zijne 
of hare latere pensionneering het verlangen 
heeft te kennen gegeven, bedoeld in art. 28, 
vierde lid, of dat bedoeld in art. 33. 

8. 1.' Het weezenpensioen - ook het g~za
menlijk bedrag der pensioenen voor kinderen 
nit verschillende huwelijken - overschrijdt 
niet het 49/ 160 gedeelte van den pensioensgrond-

slag of in het geval, bedoeld in art. 6, eerste 
lid, het 49/ 160 gedeelte van de som der pensi
oensgrondslagen, noch ook het bedrag van/785 
's jaars. 

2. Het vierde lid van art. 6 is ten o.pzichte 
van het weezenpensioen van toepassing. 

3. Wanneer de voor kinderen nit verschillen
de huwelijken op den voet van art. 7 bereken
de pensioenen met het oog op de beide vorige 
leden vermindering moeten ondergaan, ge
schiedt de vermindering z66, dat zij ·geen ver
andering brengt in de verhouding tusschen de 
pensioensbedragen voor de verschillende groe
pen van kinderen. 

9. Het aanvullingspensioen bedoeld in art 5, 
onder a; bedraagt het verschil tusschen de twee 
daar genoemde pensioenen. 

10. 1. De pensioenen worden in voile gul-
dens verleend. ' 

2. Onderdeelen van een gulden komen voor 
een gulden in ·berekening. 

J 1. 1. Het weduwe- en het weezenpensioen 
gaan in met den dag, ,olgende op <lien, tot 
en met welken het loon of het pensioen van den 
overleden werkman of gepensionneerden werk
man wordt uitbetaald of, zoo de overledene een 
in eene andere Rijksbetrekking herplaatst ge
pensionneerd werkman was, met den dag, vol
gende op <lien, waarop het genot van het aan 
die betrekking verbonden tractement en dat 
van het pensioen hebben opgehonden. 

2. Was de overledene een ontslagen niet 
gepensionneerd werkman, die gebruik maakte 
van de bij art. 3 gegeven bevoegdheid, clan 
gaat voor zijne weduwe en weezen bet pensi
oen in met den dag, volgende op dien van zijn 
overlijden, of, zoo hij in eene andere Rijksbe
trekkirig was herplaatst, met den dag, volgende 
op dien tot en met welken zijn tractement 
wordt uitbetaald. 

12. 1. Het weduwepensioen, toegekend op 
grond van art. 17, tweede lid, gaat in met den 
dag, volgende op dien van het overlijden van 
den lateren echtgenoot, of op dien waarop het 
vonnis tot ontbinding van het huwelijk of dat 
van echtscheiding is uitgesproken, mits aan 
het Departement van Financien wordt over
gelegd het bewijs dat de inschrijving bedoeld 
in art. 276 van het Burgerlijk Wetboek heeft 
plaats gehad. 

2. Genoot de overleden latere echtgenoot 
tractement, wachtgeld of pensioen uit 's Rij!rs 
kas, clan gaat het bedoelde weduwepensioen 
in met den dag volgende op dien tot en met 
welken dat tractement, wachtgeld of pensioen 
wordt uitbetaald. 
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13. Het weezenpensioen, to egekend op grond 
van art. 7, eerste lid, a vierde zins,nede, gaat 
in met het vierendeeljaars, volgeride op dat 
waarin de moeder is overleden. 

14. 1. Wanneer de in art. 23 bedoelde aan
vraag niet binnen een jaar na het tijdstip, 
waarop het recht op pensioen verkregen werd, 
of indien het een verzoek om verhooging van 
een reeds verleend pensioen betreft, niet bin
nen een jaar na de'n datum van het besluit tot 
toekenning van dat pensioen bij den directeur 
van het fonds is ingediend, gaat het pensioen 
of het hoogere pensioen eerst in met het vie
rendeelj aars; volgende op dat, waa,rin de aan
vraag bij dien directeur is ingekomen. 

2. Mede geldt dit ten aanzien van een pen
sioen, dat, na te zijn ingetrokken, opnieuw 
wordt· toegekend op eene niet binnen een ·jaa~ 
na den datum van het besluit tot intrekking 
bij genoemden directeur ingediende aanvrage. 

15. Een ingevolge het tweede lid van art. 18 
of het tweeclc lid van art. 19 opnieuw toege
kend weduwe- of weezenpensioen gaat in met 
het vierendeeljaars, volgende op dat waarin 
het verzoek om dat pensioen bij den directeur 
van het fonds is ingediend. 

16_ Het weezenpeusioen - ook het bedrag 
waarmede ingevolge art. 7, eerste lid, a, tweede 
zinsnede, het pensioen der moeder is ver
hoogd - wordt tot zijn volle bedrag genoten 
tot,dat het jongste kind den leeftijd van acht
tien jaren heeft bereikt. 

17. 1. Een weduwepensioen vervalt door 
het hertrouwen van de gepensionneerde. 

2. Wordt het latere huwelijk door het over-
lijden van den echtgenoot of bij rechterlijk 
vonnis ontbonden, dan wordt. aan de vrouw, 
tenzij deze nit kracht van dat huwelijk aan
spraak heeft op pensioen ten laste van het 
fonds tot een bedrag gelijk aan of hooger· clan 
dat van haar vorige pensioen, opnieuw op 
grohd van haar vorig huwelijk overeenkomstig 
de bepalingen dezer wet pensioen toegekend. 

18. 1. Een weduwepensioen vervalt wanneer 
de gepensionneerde het eerste lid van het bij 
art. 44 van toepassing verklaarde art. 33 der 
laatstelijk bij de wet van 11 Juli 1904 (Staats
blad n°. 134) gewijzigde wet van 18 Juli 1890 
(Staatsblad n°. 109) heeft overtreden en na, 
naar ·aanleicling hicrvan door Onzen Minister 
van Financien schriftelijk te zijn gewaarschuwd, 
den met die verbodsbepaling in strijd zijnden 
toestand niet binnen zes maanden na de dag
teekening der waarschuwing doet ophouden. 

2. In bijzondere gevallen kan een op grand 
van het eerste lid vervallen. pensioen door 

Ons aan de belanghebbende opnieuw worden 
toegeh:end. 

19. 1. Vervallen·· is een weduwe- of weezen
pensioen, waarvan de invordering gedurende 
vijf achtereenvolgencie jarJm na den dag der 
eerstebetaalbaarstelling achterwege is gebleven. 

2. Een op grand van het eerste lid vervallen 
weduwe- of weezenpensioen kan door Ons aan 
de belanghebbende of de belanghebbenden op
nieuw worden toegekend. 

20. 1. De weduwen- en weezenpensioenen 
worden, behalve in de in art. 18 en art. 19 
bedoelde gevallen, uitbetaald tot het einde van 
het vierendeeljaars in den loop waarvan zij. 
verva]len. 

2. De betaling van een pensioen, ten op
zich te waarvan het eerste lid van het in art. 18 
laatstgenoemde wetsartikel is overtreden, wordt 
van de dagteekening der in art .. 18 bedoelde 
waarscbuwing tot het tijdstip, waaroµ aan deze 
gevolg is gegeven, geschorst. Het pensioensbe
drag, dat dientengevolge wordt ingehouden, 
wordt, wanneer het pensioen op grand van 
laatstgemeld artikel · komt te vervallen, niet 
uitbetaald. 
, 21. Bij overlijden van eene . weduwe met 

verhoogd weduwepensioen komt · dit pensioen 
over het in het vorig artikel bedoelde vieren
deeljaars ten bate harer kinderen. 

22. De termijnen van een pensioen, welke 
niet binnen een jaar na den dag der eerste 
betaalbaarstelling ziin ingevorderd, warden niet , 
meer uitbetaald. 

23. 1. Toekenning van een weduwe- of wee
zenpensioen of verhooging van een reeds toe
gekend zoodanig pensioen geschiedt alleen op 
schriftelijke aanvrage door of vanwege de be
langhebbende of belanghebbenden. 

2. De aanvrag<i wordt met de voor de rege
ling van het pensioen benoodigde stukken aan 
den directeur van het fonds gezonden. 

3, De aanvrage en de· overige in het tweede 
lid bedoelde stukken, zoomede die welke voor 
de inning van bet pensioen moeten warden 
overgelegd, zijn vrij van zegelrecht. · 

4.- De directeur van bet fonds zendt de aan
v.rage met de daarbij overgelegde stukken aan 
den Militairen Pensioenraad. 

24. 1. De weduwcn- en weezenpensioenen 
worden op voordracht van Onzen Minister van 
Financien door Ons toegekend. 

2. De bepalingen dezer wet, op grond waar
. van een pensioen wordt verleend, warden in Ons 
besluit tot toekenning van het pensioen vermeld. 

3. Van elk besluit tot toekenning van pen
sioen wordt een uittreksel, bevattende den 
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naam of de· nameil van de gepensionneerde 
of de •gepens.ionneerden, het bedrag -van het· 
pensioen en. de betrokken· wetsbepalingen ;p
genomen in: de. Staatscourant, • 

·25, L Ten beh9eve van het •fonds. wordt 
bijgedragen door: 

a. alle werklieden_met eene echtgeno:ite. of 
met wettige of .gewettigde kinderen die even
tueel aanspraak. zal • of zullen rkun·rien· doen gel
den op pensioen ten laste van het fonds; , 

b. alle overige werklieden .boven den·leeftijd 
van.· zeventien jaar, die, :voor wat de inannelij
ke betreft, :het•.zestigste, voor wat· de vrouwe-. 
lijke betreft, ·het· vijf en ·veertigste leveriejaar. 
nog niet zijn ingetreden; 
_ c. alle gepensionneerde werklieden met eene 
echtgenoote of met wettige of gewettigde kin
deren, die eventueel ,aanspraak zal'of zullen kun-' 
neil doen geldeil op pensioen ten laste van het 
fonds; 

d .. de .ontslagen,_ niet gepensionneerde ·werk
lieden, die, gebruik -maken van de bij art. 3 
verleende bevoegdheid. 

2 . .Verlies van aanspraak op pensioen ,op 
grond van art. 5 lit. f, doet niet oplfoudenlde: 
verplichting tot bijdragen.. • 

26. Werklieden en gepensionneerde werk-· 
lieden die hebben opgehouden te beliooren tot 
een der in het vorig-_ artikel, onder a tot c ge
noemde categorieen van contributieplichtigen, 
zijn verplicht binnen 3 maanden na het tijdstip, 
waarop . die . toestand voor hen is ingetreden, 
van dat tijdstip en van de omstandigheid· ·die 
hunne contributieplicbtigheid ·deed opbouden 
schriftelijk mededeeling te doen aan den direc
teur. van· het fonds. 

27. 1. De bijdrage bedraagt per jaar: 
.a. voor de- in art. 25, eerste lid onder a en b 

bedoelde werklieden, voor de mannelijke vijf, 
voor de vrouwelijke een te·n honderd van de 
bezoldiging ; 

· b. voor de ,gepensionneerde werklieden be
doeld in art. 25, eerste lid· onder c, voor de 
mannelijke vijf, voor de vrouwelijke een ten 
hon'derd van het pensioen. 
.·:2. Waimeer een werkman twee of meer be
trekkingen van werkman gelijktijdig bekleedt 
of een gepensionneerd werkman als· zoodanig 
twee-of meer pensioenen ge~iet, draagt hij over 
de · bezoldiging in elke zijner betrekkingen of 

. over elk, zijner pensioenen op bovenstaanden 
voet bij. 

3: Ontslagen, niet gepensionneerde werklie
den, die zich ingevolge art. 3 voor hunne -na 
te laten betrekkingen het behoud van aanspraak . 
op pensioen wenschen te verzekeren, dragen 

hiertoe jaarlijks .bij, de -mannelijke een bedrag 
gelijk aan·-vijf, de vrouwelijke · een, bedrag ge
lijk aan een ten honderd van, den pensioens-· 
grondslag. C 

4. Zij die kracbtens art: 5a v:oor ,hunne na 
te laten betrekkingen aanspraak hebben op 
een aanvullingspensioen,. dragen jaarlijks bij 
een bedrag dat tot .de bijdrage. bedoeld• in -het. 
eerste lid . in gelijke .verhouding staat als het 
bedrag van het aanvullingspensioen tot, dat 
van het pensioen waarop zij, voor hunne na te. 
laten betrekkingen .aanspraak zouden hebben, 
indien deze ,niet uit anderen hoofde pensioen
gerechtigd waren. , 

28. 1. Werklieden, die, na eene verlaging 
van hun loon. of na hun overgang in eene 
andere betrekking · van werkman, _of niet-ge
pensionneerde,. gewezen werklieden,, die . na· 
herplaatsing· als werkman-voor hun na te laten 
gezin aanspraak hebben op pensioen ten Jaste 
van het fonds, ·lager clan dat waarop zij op 
het tijdstip onmiddellijk v66r die verlaging of. 
v66r dien overgang, ·respectievelijk v66r het 
oritslag uit hunn·e vroegere betrekking of be
trekkingen voor dat·•gezin,,ten laste van.het· 
fonds aanspraak hadden, dragen bij over den 
pensioensgrondslag of over de som. der pen
sioensgrondslagen op dat tijdstip. 

2. Wanneer anderen, die eene betrekking 
ver.vullen, waaraan, aansprailk op- weduwe- en 
weezenpensioen ten laste v:an het fonds is ver
bonden, of die zulk eene betrekking hebben be-. 
kleed zonder te zijn gepensionneerd, na hun 
overgang, respectievelijk hunne horplaatsing 
in eene betrekking. van werkman voor- hun na 
te Jaten gezin aanspraak hebben op pensioen 
ten laste van het. fonds, lager_ dan.dat hetwelk 
laatstelijk in hunne vroegere betrekking aan 
dat gezin was gewaarborgd,, dragen zij bij het 
bedrag, dat zij in laatstbedoelde betrekking 
laatstelijk ten behoeve van het fonds bij
droegen. · 

3. ,Wanneer in de gevallen, genoemd in de 
beide .vorige leden, de belanghebbenden na 
hun overgang of hunne· herplaatsing twee of 
meer betrekkingen ,van werkman vervullen, 
wordt voor de berekening. van de bijdragen 
hunne bezoldiging in elke· dier betrekkinge~ 
evenredig verhoogd. 

4_. In de gevallen, genoemd in de eerste twee 
leden, dragen de belanghebbenden bij op den 
voet van art. 27,- wanneer zij bun verlangen 
hiertoe binnen drie maanden na _het tijdstip, 
waarop zij op het lagere ·pensioen aanspraak 
verkrijgen, den. directeur van het fonds schrif
telijk te kennen geven. 
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•, 29.. L Geperisionneerde werklieden, die we
derom werkman worderi, ·dragen jaarlijks"bij 
de', bijdrage of de som der bijdrageii;: die 'zij 
als -gepensionneerde verschuldigd waren, ver
meerderd met voor de mannelijke•vijf, voor-de 
vrouwe!ijke een ten .horiderd .over het verschil. 
tusscben bunne.'bezoldiging of de· som.bunner 
bezoldigingen en den pensioensgrondslag of 
de som der pensioensgrondslagen in de betrek
king .of de 'betrekkingen, waaruit zij inet-pen
sioen zijn ontslagen. 

2.- Andere gepensionneerden, die. a!s' zooda
nig voor bunne na te laten betrekkingen aan
spraak, bebben · op pensioen ·_ten· laste ·van· bet 
fonds, dragen, ·wanneer zij werkman· worden, 
mede op· dien voet bij. 

30. 1. Niet-werklieden, die, uit eene betrek
king of .uit · twee of meer gelijktij::lig veni,ui
de_ :betrekkingen; waaraan aanspraak op wedu
we, en· weezenpensioen ten laste van het fonds 
is .v,erbonden, zonder pensioen ontslagen zijn
de, zich ·het behoud van die aanspraak verze
keren tegen storting .van eene doorloopende bij-' 
drage of van · doorloopende bijdragen, be'ta
len,. wanneer .zij-werkmall' worden, jaarlijks ·die 
brjdragE 6f de som- dier bijdragen, vermeerderd 
met, voor de manrien vijf, voor de vrouwen 
een ten honderd over het v·erschil tusschen 
hunne bezoldiging of de. som bunner- bezoldi
gingen eri · het bedrag · of de' ,som der bedrageir 
waarover zij na hun ontslag ·hebben bijgedra-· 
gen. 

2. Hebben niet-gepensionneerden als in het 
eerste lid bedoeld, voor het behoud van de in dat 
lid bedoelde _ aanspraak eene som in· eens·ge
stort, dan betalen zij, wanneer zij _werkman 
worden. jaarlijks eene bijdrage van, voor de 
mannen -vijf, voor de vrouwen een ten bon
derd van het ·- in bet eerste lid bedoelde ver
schil. 
, 3-I. Zij, die verkeeren in het geval, genoemd 
in -art. 2 A, 1°, eerste zinsnede en die op grond 
van de daarop volgende zinsnede tevens werk
man zijn, dragen als zoodanig jaarlijks bij het 
verschil tusschen • vijf ten honderd van hrmne 
bezoldiging of van de wm hunner bezoldigin
gen en de . bijdrage die zij voor de door vroe
geren.-dienst verkregen aanspraak op weduwe
en weezenpensioen ten, laste van het 'fonds 
verschuldigd zijn. 

32. Wanneer de belanghebbenden, bedoeld 
in de artt. 29, 30 en 31, na wederom werkman 
geworden te zijn, twee of meer werkmansbe
trekkingen vei·vullen, dragen zij in elke. dier 
betrekkingen bij in evenredigheid tot het be
drag dcr bezoldiging. 

·, 33. - Zij ten· opzicbte van wie zich een der: 
in-de eerste tweeJeden,van art. 28genoemde 
gevallen beeft 'voorgedaan· en die de daai 
bedoelde boogere biJdrage· betalen, dragen;.· 
wanneer zij na hun· ontslag als werkman
worden gepensionneerd, bij ·over het hedrag; 
waarop bun pensioen zou .worden gesteld, 
wanneer het berekend werd over de som waar
over zij laatstelijk als werkman bebben' bijge-

, dragen;:tenzij zij binnen drie maanden na bet 
tijdstip van ingal)g ·van bun ·pensioen, den di
recteur ·van bet fo:ilds scbriftelijk den wenscb 
te · kennen geven op den voet van art. 27 'bij, 
te dragen. 

34. 1. Gepensionneerde werklieden'die vroe
ger eene andere betrekking of gelijktijdig twee of 
meer andere betrekkingen dan die van werkman 
bebben vervuld, waaraan aarispraak op weduwe
en weezenpensioen ten laste van bet fonds is
verbonden en die, nadat zij zonder pensioen 
uit die betrekking ·of betrekkingen waren ont
slagen; zich' ·bet beboud van die· aansp·raak
bebben verzekerd door storting van eene som 
in eens, dragen bij over bet. gedeelte van bun 
·pensioen of van de som hunner pensioenen 
betwelk berekend is over bet ·deel van de be
zoldiging of de· som bunner bezoldigingen,. 
waarover zij als werkman ten behoeve van het. 
fonds, bebben :bijgedragen. 

· 2.- Genieten zii als gepensionneerd werkman
twee of meer. pensioenen, dan wordt de bij-· 
drage over die pensioenen naar evenredigheicl 
van de bedragen verdeeld. 

35. 1. Wanneer de som, waarover zou moe
ten worden bijgedrageri meer dan -f2400 be
draagt, wordt de bijdrage · slechts over dat be
drag berekend._ 

·2. Zoo ook wo'rdt; wanneer bet totaal 
der bedragen, waarover .een werkman of"een
oud-werkman, die twee of meer·betrekkingen,. 
waaraan aanspraak op weduwe- en weezenpen
sioen ten laste van het fonds is verbonden, 
gelijktijdig bekleedt of bekleed heeft, voor
dat pensioen zou moeten bijdragen, meer dan, 
f2400 bedraagt, in bet gebeel slecbts over dat 
bedrag bijgedragen en worden .de' bezoldigin
gen en• de pensioenen van den werkman of 
oud-werkman voor de bereliening van de bij
dragen evenredig verminderd. 

36. De bijdragen worden op de loonen der· 
werklieden en op de pensioenen der gepensi
onneerde werklieden ingebouden. , 

· 37. 1. Werklieden wier loon en gepcnsion
neerde werklieden wier pensioen gedurende 
meer dan een jaar stilstaat of op wier loon of 
pensioen -de bijdrage gedurende meer dan een 
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jaar niet in ·_haar geheel kan worden ingehou
den, zijn verplicht binnen drie maanden na af
loop van elk jaar van den tijd gedurende wel
ken de inhouding van de bijdrage niet of slechts 
ten deele lrnn geschieden het over dat jaar 
aan bijdrage verschuldigde of nog verschul
digde te storten bij. den dire_cteur van het 
fonds. 

2. Hetgeen ria afloop van den tijd der niet-. 
inhouding of der gedeeltelijke inhouding van 
de bijdrage nog over-.een'gedeelte van een·jaar 
aan bijdrage verschuldigd is, wordt z~o mo
gelijk reeds, op den eersten loons-, respectie
velijk pensioenstermijn in zijn geheel, inge
houden. 
· 3. Werklieden en geper.sionneerde werklie

den ten opzichte van wie zich het geval voor 
doet, geno_emd in bet eerste lid, worden door 
den clirecteur van het fonds schriftelijk op dat 
lid gewezen. 

4. Geschiedt eene betaling, waartoe het eer
ste lid verplicht, niet binnen den claar gestel
den tijd, .clan ontvangt de belanghebbende 
eene aanschrijving van den directeur van het 
fonds. 

Het verschuldigde moet alsnog uiterlijk 
binnen twee weken _ na de dagteekening der 
aanschrijving w·orden voldaan. 

5. Onze :Minister van Financien is bevciegd 
om, wanneer naar zijn oordeel bijzondere ,om
standigheden den belanghebbende beletten eene 
betaling tijdig te doen, op diens schriftelijk 
verzoek uitstel te verle1men voor ten hoogste 
zes maanden, te rekenen van den dag waarop 
het verzoekschrift bij bet Departement van 
Financien is ingekomen. 

6. Onze genoemde :Minister is voorts be
voegd, in biJzondere gevallen op schriftelijk 
verzoek van den belanghebbende te verklare::: 
clat eene betaling die na afloop van den aan het 
slot v,m bet vierde lid gesteiden tijd of na het 
ingevolge het vijfde lid bepaalde tijdstip heeft 
plaats gehad, geacht moet worden. op tijd te 
zijn geschied. 

38. Het door werklieden ·wier loon en het 

door gepensionneerde werklieden ·wierpensioen 
geclurende een jaar of gedurende minder dan 
een jaar stilstaat, of wier bijdrage gedurende 
een jaar of gedurende minder dan een jaar niet 
in haar geheel op hun loon, respectievelijk 
pensioen kan warden_ ·ingehouden, over den 
tijcl cler ni.et-uitbetaling of cler gedeeltelijke 
uitbetaling van bet loon, respectievelijk pensi
oen, aan bijdrage verschulcligde of nog ver
schuldigde wordt na afloop van dien tijd zoo 
mogelijk reeds op den eerstert loons-, respec 

tievelijk J;ensioenstermijn ln zijn geheel ing~
houden. 

39. Wanneer de in art. 26 bedoelde mede
deeling binnen den daar gestelden · termijn .is 
gedaan, . wordt hetgeen te_ veel werd bijgecha-. 
gen aan den belanghebbende teruggegeven. 

40. 1. Wanneer eene werkvrouw of'eene: 
gepensionneerde werkvrouw op grond van· 
art. 2 A; 2°. ophoudt werkvronw of gepen'. 
sionneerde werkvrouw te zijn, ontvangt zij.de' 
door haar betaalde bijdragen teru~. 

2. Wordt zij later wederom werkvro'uw 
of gepensionneerde werkvrouw, dat stort .zij 
binnen drie ,· maanden na den dag, waarop 
deze omstandigheld intreedt, de ingevolge het 
eerste lid terugontvangeh bijragen in het fonds 
terug. 

41. 1. De bijdrage, becloeld in art. 27, ·derde 
lid, • moet voor de eerste maal binnen drie· 
maanden na het tijdstip v'au ingang van het 
ontslag .en vervolgens telken jare voor de ver
jaring van dat tijdstip aan den directeur van 
het fonds worden voldaan. 

2. vVerklieden die zonder recht op pensioen 
worden ontslagen, worden door den directeur· 
van het fonds schriftelijk gewezen op het eerste 
lid in verband met µrt. 3. 

3. Geschiedt de tweede ·of eene volgende be
taling van de bijdrage, bedoeld in het eerste 
lid, niet binnen den daarvoor· gestelden tijd, 
dan ontvangt de belanghehbende eene aa·n
schrijving van den direeteur van het fonds. 
Het .verschuldigde rnoet alsnog binnen twee 
weken na de dagteekening der aanschrijving 
warden voldaan. 

4. Onz~ Minister v:an Financien is bevoegd 
orn, wanneer naar ia;ijn 00rdeel, bijzondere om
standigheden den belanghelibende beletten de 
eerste of eene volgende betaling tijdig te doen, 
op diens schriftelijk verzoek uitstel te verleenen 
van ten hoogste zes inaanden, te rekenen van 
den. dag waarop het verzoekschrift bij het De
partement van Financien is ingekomen. 

5. · Onze genoemde Minister is voorts bevoegd, 
in bijzondere gevallen, op schriftelijk verzoek 
van den belanghebbende, te verklaren, dat eene 
eerste-of. eene volgende .betaling, die na afloop 
van den in het eerste, respectievelijk aan het 
slot van het derde_ lie{ gestelden tijd of na het 
ingevolge het vierde lid bepaalde tijdstip ·heeft 
plaats gehad, geacht moet worden op tijd te 
zijn geschied. 

6. Hij, die de eerste betaling niet binnen 
den in 4et eerste lid gestelden terrnijn cvau drie 
maanden of v66r of op het ingevo!ge het vierde 
lid bepaalde tijdstip heeft gedaan en die niet 
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krachtens. verklaring van Onzen Minister- van 
Financien geacht ~oet worden op tijd te heb
ben betaald·, heeft de in art. 3 bedoehie be-
voegdheid verloren. . 
. 42 .. "\-Vanneer een ontslagen, niet gepension

neerd werkman binn~n den in het eerste lid 
V~Il het. vorige artikel gestelden termijn van 
drie maanden overlijdt zouder.de daar bedoelde 
bijdrage te hebben voldaan, wordt hij geacht 
'\:an de in art. 3 gegeven bevoegdheid te hebben 
willen gebrui], ma~en. . 

43. 1. Door den overleden werkman of ge
pensjonneerden wer),man bij · zijn overHjden 
ve~schuldigd ·gebleven pensioensbijdragen wor
. den.ingehouden op het pensioen der weduwe of 
weezen. 
.. 2. Zoo.ook wordt in bet geval, bedoeld in het 
vorige ar,tikel, ,de in het · derde lid van art. 27 
b_ed9elde bijdrage· op .het pensioen der weduwe 
of. :1yeezen ingehouden. 

3. Is voor door den overledene nit ver~.chil
lende huwelijken nagelaten betrekkingen het 
pensioen op den vo_et va11 de artt. 6 en 7 afzo,n
derlijk geregeld, da.n geschiedt in de gevallen, 
genoemd in de beide vorige leden, de inl;10u
•ding van de bijdrage op de verschillcnde pen
sioenen in evenredigheid t~t de bedragen. 

44. 1. De artt. 33 en 34 der laatstelijk bij de 
wet van 11 Juli 1904 (8taatsblad n•. 134) gewij
zigde wet van 18 Juli 1890 (8taatsblad n• . .109), 
alsook het vierde en het vijfde lid van art. 31 
der _Bnrgerlijke Pensioenwet. zijn ten opzichte 
va1,1 de ingevolge deze wet te verleen_en pen
s1cienen van toepassing. 

2.' Ook art. 36 der in de tweede plaats ge: 
noemde· ·wet is van toepassing met dien· ve_r
stande, dat bet ee.rste lid van dat artikel ook 
geldt v·o~r een ·wees· voor ·aen ·duur vari zijn 
verblijf in eene tuchtschool, indien niet door 
de ouders of doo'r den Voogd in 'de kosten 
wordt bijgedragen,. of in een Rijksopvoedings-
.ge~ticht; · . . . : · · · · ·, . 

voorts· d8 t in het geval, bedoel d in het tweede 
lid, het aan Ons blijft voorbebo_uden over bet 
pensioen der veroordeelde te_n behoeve van hare 
minderjarige kinderen te. beschikken. . 

45. Deze wet kan worden aangehaald onder 
den ti_tel ., Weduwenwet voor de Rijkswerfr
lieden 1914." 

46. Deze wet treedt in werking op een door 
·Ons te bepalen tijdstip. 

47. Aan de weduwen e~ weezen van werk
lieden in den zin dezer wet, welke na 31 De
,cember 1913, doch v66r de inwerkingtreding 
-dezer wet zijn overleden, wordt toegek:end bet 
pensioen, waarop zij aanspraak zouden hebben, 

1914. 

indien het overlijden had plaats gevonden op 
den dag, waarop deze wet in werking treedt. 

LasteIJ en bevel~n •. !)DZ. . 
Gegeven te 's G·rave,nhage, den 2/Jsten Fe-

bruari 1914. · · 

(get,) W I L H E L :fyI IN A. 
De JfJ inister; van, Financien, (get.) BERTLING, 

De Minister. van Oorlog, (g;t,) BosBOOM. 

De 21fin. van Marine, (get.) J. J. RAMBONNET. 

( Uitgeg. 27 .Febr. 1914.) 

21 Febmari 1914. BE~LUIT, houdende aanwij
. zing van Geertruidenberg als losplaats van 

ruw zout ·of zouthoudend· water. S. 45'. 

WIJ· WILHELMINA, ENZ . 

Op de voordracht van .Onzen Minister van 
Financien dd._ 18 Februari 1914, n°: 95, Ac

cijnzen; 
Gezieil artikel 5 der wet van 27 September 

1892 (8taatsblad n°. 227), artikel 2 van Ons 
besluit van 3 ,Januari 1908 (8taatsblad· n°. 2) 
en Ons besluit van 14 Jnni 1910 (Staatsblad 
n°. 162); 

• Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
Met ingang van de dagteekening van dit 

besluit. wordt Geertruidehberg aangewezen als 
losplaats van ruw zout of zouthoudend water 
bij invoer te lande met spoorwagens. 

Onze Minister van Financien is belast met 
de uitvoedng van dit besluit, _betwelk in het 
Staatsblad en in de 8taatscourant zal worden 
geplaatst. 

's-Gravenbage, den 2lsten Februari 1914. 
(get.) WILHELMINA, 

De J11inister van Financien,. (get:) BERTLING, 
· · (UitgeJ. IO Maart 1914.) 

· 21 Februari 1914. BESLUIT, ·houdende macb
tiging tot uitgifte \ an schatkistprome.ssen 
volgens de ·wet vfln 5 December 1881 
(8taatsblad n°. 185). · S. 46. · 

23 Febmar.i. 1914. BESLUIT, tot.schorsing van 
het besluit van den Raad der gerneente 
Velp van 5 Fehr. 1914, strekkende tot toe
kenning .van eervol ontslag aan een ambte
naar v:an den burgerlijken stand .op diens 
verzoek. S. 47. ,,, 

Geschorst tot l September 1914. 

23 Februari 1914. MISSIVE van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken aan de Gede
puteerde. Staten der provincien betreffende 
de pensionneering van ambtenaren van 
open bare instellingen van weldadigheid. 

Hij -nader overleg hen ik met den Minister 
van Financien van oordeel, dat de· meening, 

5 
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kenbaar gemaakt in mij~e circulaire dd. 18 De
cembe·r j.l., n°. 8890, afd. ·B.B .. verduidelijking 
behoeft in dien zin, dat de ambtenaren bij open
bare instelling8n van weldadigheid als,gemeerite· 
ambtenare_n in den zin van de Pensioenwet 
voor de'gemeente.-ambtenaren 1913 zijn te be
schonwei:i, warineer bij voldoening . aan de 
overige, in art. 2 A, a, dier wet gestelde .ver
eischten, hun_ne wedden uit gemeentelijk sub
sidie warden gekweten. In elk concreet geval 
zal. _aan · de . hand van, door het betrokken ge: 
meentebestuur. te yerstrekken gegevens. worden 
beoordeeld. 9£ de wedde. nit het gemeentelijk 
subsidie wordt beta;ild .. Orn alien twijfel te 
dien opzichte in de toekomst weg 'te· nemen, 
is het wenschelijk dat in het vervolg een deel 
van het subsiaic 'tot· het bedrag, dat in het ge
heel aan salarisscn word t uitgekeerd; door het 
gemeen~ebestuur uitdrukkelijk voor betaling 
van de traktementen wordt aangewezen. - · . 

. lk heb de eer Uw College te vcrzoeken de. 
besturen der gemeenten U wer provincie hier
mede spoedig in kennis te stellen. 

De :Minister van Binneniand.w·he Zake:n, 
Voor don Minister, 

De SecrP,laris-Generaal, \rJr-t.) J. B. KAN. 

25 Februari 1914. WET, tot verklaring van het 
·a]gemeen nut der cinteigenin·g ten behoeve 
van uitbreiding van· het statiorisemplace
ment Schiedam van den spciorweg Amster· 
dam-Rotterd~m. S. 48. · ·· · 

25 Februari 1914. WET, tot verkiaring van het 
algemeen nut der onteigening ten behoeve 

. van den a an leg van een ran geerterreiri langs 
den Staatsspoorweg Meppel~Groningen tus·
schen de stations De Pun(e~ Ha'(en en van 
eene verbindingsbaan tusschen het station 
Haren en· den Staatsspoorweg Gronin_qen
Nieuweschan8, met bijkomende werken. 
S. 49. 

25 Februari 1914. W:ii:T, tot ;erklaring van het 
·algemeen nut der onteigening ten·behoeve 
van den aa:rileg van een sp·oorweg vaJ Roer
nwnd naar de Belgische grens in de rich' 
ting van Kessenich. S: 50. •. 

25 Februari 1914. WET, tot·verli:laring van het 
· algemeen nut der onteige~ing ten behoeve 
van uitbreiding van de halte Kropswolde. 
S. 51. . 

25 Februari 1914. WET, 'tot vaststelling van het vierde hoofdsiuk · der .Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1914. S. 52. · · · 

Bij deze wet wordt het IV de hoofdstuk der begrooting van Staatsuitgaven voor het dienst-
jaar 1914, betreffende het Departement van Jusiitie, vastgesteld, zooals hierna verkort volgt: 

1 • AFD.: Kosten van het Departement. . . . : . . . . . . . . . f 257,117.-
2• Kosten van de rechterlijke macht. : ... ; . . . . . . ,, 2,502,295.75 
3° Kosten van het Hoog Militair Gerechtshof en de auJitien in de 

militaire arrondissementen . . . . . . . · : . . . 103,830.-
40 Kosten van den Oentralen Ra~d van Beroep en van de Raden 

van Beroep . . .. . . . . . . . . . 
Gerechtskosten . . , . . . . . . . . . 
Kosten van algemeene of Rijkspolitie . 
Kosten van- gevangenissen en• Rijkswerkinrichtingen 
Kosten van het Rijkstucht- en opvoedingswezen 
Gebouwen .............. . 
Pensioenen, wachtgelden, grati:ficatien enz. 
Verschillende uitgaven. 
Onvoorziene uitgaven . . 

Totaal van het !Vele hoofdstuk 

199,475.-
421,000.

,, !:!,048,324.
,, 2,526,835.
,, 2,263,367.50 

688,376.50 
672,178.
,J2,000.-
50,000.-

. f ll 1774,828.75 

2!; Februari 1914. ·WET, tot vaststelling van het tiende hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1914. S. 53. 

Bij deze wet wordt· het Xde hoofdstuk der begrooting van de Staatsuitgaven voor het. dienst
jaar 1914. betreffende het DPparfement 1,an Landbowv, Nijvtrlieicl en Handel, vastgesteld, zooals· 
hierna verkort volgt: 
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,le 

2• 
3e• 
4e· 
5e. 

6• 

AFD.: 

" 

Kosten' .van het Departement 
Landbouw. 
Nijverheid. 
Handel' .. 
Arbeid ... 
Arbeidersverzekering . 

, . · r 242,528.60' 
3,484,316.845 

,, 8,289,470,:_ 
628,985.-. 

· 510,510,:_ 
3,448,265.-

7• Pensioenen, wachtgelden,_ gratificatien, schadeloosstellingen en 
toelagen .(met uitzondering van· die, welke komen ten laste
van het Staatsmijnbedrijf) . . . . . . . , . · . . . . . • 79,677.-

50,000.~ 8• · Onvoorziene behoeften . . . . . . . . . . . . . . . . 

Totaa! van het Xde hoofdstuk f 16,733, 752,34" 

25 Februari 1914. BESLUIT, houdende beslis
. sing, dat een niet krachtens art. 28, eerste 
'lid der Woningwet verplicht_ uitbreidings
plan niet . aan : de. goedkeuring van _ Ged,. 
Staten kan warden onderworpen. . 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld . dcior 
den Raad de~ gemee.nte Breskens te"gen h_et 
besluit van G~dep, Staten va~ Zeeland van 
26 September 1913, waarbij is verklaard dat 
geene goedkeuring kan warden verleend aan 
het plan van uitbreiding, vastgesteld bij besluit 
van den Raad dier gemeente van 2 Septen:iber 
1913; 

Den Raad van State, afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 6 Fe-
bruari 1914, n°. 418; . 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 20 · Februari 1914, 
no. 1495; afdeeling Volksgezondheid e~ Ann
weze'il; 

Overwegende, dat de Raad der gemeente 
Breskens bij besluit van 2 September 1913 een 
plan van uitbreiding heeft vastgesteld ; 

dat Gedeputeerde Staten bij schrijven van 
26 Septymber 1913, n°. 112a, 3e afdeeling a~n 
Birrgemeester en W ethouders van Breskens 
mededeelden, dat, aangezien de gemeerite 
Breskens niet behoort tot die, voor welke 
artikel 28, le lid, der woningwet het vaststellen 
van een plan van uitbreiding voorschrijft, 
het door den Raad onverplicht vastgestelde 
plan niet in de termen van genoemd wetsartikel 
valt anders niet op grand van het 3e.lid daarvan 
k~n warden goedgekeurd ; 

dat de Raad, bij Ons in beroep gekomen, 
aanvoert, dat voor elk uitbreidingsplan de 
goedkeuring van Gedeputeerde Staten wordt 
vereischt, dat reeds verscheidene nietverplichte 
uitbreidingsplannen zijn vastgesteld en door 

Gedeputeerd_e 'Staten van andere, provincien 
goedgekeirrd en dat het ge_bod·van de waning~ 
wet om een verplicht uitbreidingsplan_ aan de 
goedkeuring van Gedeputeerde. Staten te 
onderwe'rpen, ni~t met zich brengt een verbod 
aan Gedeputeerde Staten om een niet-verplicht 
plan goed te k\mren ; . 

Overwegende, dat volgens het le lid van. 
artikei. 28 der Woitjng~et, i~ g~meente~, die 
mee_r d~n 10000 ziel_en tellen, alsmede in ge
inee~ten, wier zielental in de laatste. vijf j aren 
met ineer dan een vijfde is_ toegenomeil, de 
Raad, behoudens vrijstelling van Gedeputeerde 
Staten, een plan van uitbreiding vaststelt, 
waarbij de groild wordt aangewezen, die in de 
naaste toekomst voor den aanleg ·van straten, 
grachten en pleinen is bestemd, welk plan ·aan 
de goedkeuring van Gedeputeerde Staten is 
onclerworpen ; · 

clat de gen:ieente Breskens niet behoort tot 
de gemeenten, in het le 'rid van artikel 28 _der 
Woningwet genoemd; 

dat derhalve het plan van uitbreiding vast
gesteld door den Raad der gemeente Breskens 
bij besluit van 2 September 1913 niet ter uit
voering van gemeld artikel is vastgesteld en 
alzoo niet, krachtens dat artikel, aan de goed: 
keuring van Gedeputeerde. Staten is onder-
worpen; · ' 

dat Gedeputeerde S~aten ook niet uit anderen 
hoofde geroepen zijn omtrent de · goedkeuring 
daarvan eene beslissing te nemen ; 

dat Gedeputeerde Staten dus terecht hebben 
verklaard, dat geene goedkeuring kan warden 
verleend aan het bovenbedoelde plan van 
uitlireiding der gemeente Breskens ·; 

· Gezien de Woningwet'; 
Hebben goedgevonden en verst~an : 

het beroep ongegrond te verkla~en. · 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

is belast enz. (W; v. d. B. A.) 

5* 
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26 Feb1·uari Hll4. WET, tot vaststelling van het negende hoofdstuk der Staatsbegrooting 

voor het dienstjaar 1914. S. 54. 
Bij doze wet word t het negende hoofdstuk der begrooting van Staatsuitgav'en voor het dienst-

jaar 1914, betreffende het Departement van Waterstaat, vastgesteld, zooals hierna verkort volgt: 
l• AFD.: Kosten .van het Departement. f' 1119,750;-
2• · Waterstaat . . . . . . . . . . . . ,, 13,042,050.96 
3• Spoorwegen. . . . . . . . . . . . ,, 4,124,775.-
4• Pensioenen, wachtgelden, gratiflcatien enz: 332,200.-
5• Onvoorziene behoeften. 40,000.-
6• Posterijen. . . . . . ,, 26,903,750;-

Totaal van het IXde hoofdstuk ~ f 43,632,626.96 

26 Febrnari 1914.' WET, tot verklaring van 
het algeme!ln nut· der._ onteigening van 
eigendommen in de gemeente Ter Neuzen, 
noodig vodr den aanleg van havenwerken 
aldaar: S. /i6. 

26 Febritari 1914. WET, houdende nadere ver
laging van het invoerrecht· van Riouw
gambir in .Nederlandsch:Indie. S. 56. 

W1J WILHELMINA, ENZ •.. doen teweten: 

Aizoo Wij in overweging ·genomen hebben, 
dat het wenschelijk is het recht, dat b~j in voer 
in het tolgrbied van N ederlandsch-1 ndie ver
sch~1ldigd is van gambir afkomstig nit den 
Riouw-Archipel, nader te verlagen; -

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art: 1. De post gambir in het ta..:ief van 

invoe;rechten der Indischc Tariefwet (Nedcr-
landsch Sta,;itsblad 1909, n°. 341 ; Indisch 
{3taatsblad 1910, n°. 79) wordt gelezen als volgt : 

• 

0

Gambir Riouw .... ·. 100 KG. f 5 
andere . . . . . 100 20 

2. Deze wet treedt in werki}!g op een door 
den Gouverneur-Generaal te bepalen. datu1;1. 

. Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenha~e, den 26sten Fe

brnari 1914. 
(g~t.) WILHELMINA. 

De Minister van Kolonilfn, 
·(get.) TH. H. PLEYTE. 

(Uitgeg. 13 Maart 1914.) 

26 Februari 1914. WET, houdende goedkeuring 
van de den 17den Januari 1912 te Parijs 
tusschen Nederland, JJuitschland, de Ve,·
eenigde Staten van Anierika, Arge'ntinii!., 
Oostenrijk-Hongarije., Belgiif, Boli·via, Bra
zilii!., Bulgarije, Chili, Columbia, Costa-Rica, 
quba, Denemarken, Ecuado,·, Spa,,je, Frank
rijk, Groot-Brittannie en Ierland, Grieken
tand, Guatemala, Haiti, Honduras, Italiii., 
Luxernburg, Mexico, Montenegro, Noorwegen, 

Panllcntll, PerziiJ, Portugal, Rwnenie, Rus: 
land; Salvador, Servie, Siam, Zweden, Zwit
serland,_ Turkije, Egypte en Ur:u,quay ge
sloten overeenkomst. S. 67. · 

W1J WILHELMINA, ENZ .... doen te weten : 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben 
dat de_ internationale sanitaire overeenkomst, 
den 17den Januari 1912 te Parijs gesloten, 
liepalingen inhoudt,. wettelijke rechten be
treffende; 

. Gelet op het tweede lid van artikel 59 · der 
(}rondwet; 

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

Eenig artikel. 

De nevens deze wet in afdruk gevoegde, den 
l 7den Januari 1912 te Parijs tusschen Neder
land, Duitschland, de V ereenigde Staten van 
Amerika, Argentinie, Oostenrijk-Hongarije, Bel
gie, Bolivia, Brazilie, Bulgarije, Ohili, Columbia, 
Costa-Rica, Cuba, Denemarken, Ecuador, Spanje, 
Frankrijk, Groot-Britannie en_ Ierland, Grieken
land, Guatemala, HaUi, Honduras,- Italie, 
Luxemburg, .Mexico, ]Jfonten_egro, Noorwegen, 
Panama; Perzie, Portugal, Rumenie, Rusland, 
Salvador, Servie, · Siam; Zweden, Zwitserla,nd, 
Turkije, Egypte en Uruguay gesloten overeen
komst wordt goedgekeurd. · 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 26sten Fe

bruari 1914. 
(get.) 1V I L R E L lVI IN A. 

De .1.rlinister 'l!an Buiteniandsche Zaken, 
(get.) J. LOUDON. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
(get.) CoRT v. D. LINDEN. 

De Min·. van Marine, (get.) J. J. RAilrnONNET. 
De Minister van Financien, (get.) BERTLING. 
De .iJ1in. van·Landbouw,-Nijverheid en Handel, 

(get,) TREUB. -
(Uitgeg. 20 Maart 1914.) 
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Sa. Majeste. l'Empereur.• d'Allemagne, Roi 
de Prusse, au nom de l'Empire Allemand ; le 
Presjdent des Etats-Unis d'Amerique; le 
President de la Republique Argentine; Sa 
l\fajeste l'Empereur d' Autriche, Roi de Boheme, 
etc., etc., et Roi Apostolique de Hongrie; 
Sa Majeste le Roi des Belges; le President de 
la Republique de Bolivie; 'le President de la 
Republique des · Etats-Unis du Bresil; Sa 
Majeste le Roi des Bulgares; le President de 
la Republique du Chili ; le President de la 
Republique .de Colombie; le President de la· 
Republique (j.e Costa-Rica ; le President de 
la Republique· de Cuba; Sa Majeste le Roi ·de 
Danemark ; le President de la Republique de 
l'Equateur; Sa Majeste le Roi' d'Espagne; 
le President de la Republique Fran9aise; 
Sa Majeste le Roi du Royaume-Uni de Grande
Bretagne et d'Irlande et des territoires Britan
niques au dela des· mers, Empereur des Indes; 
Sa Majeste le Roi des Hellenes ; le President 
de la Republique 'de Guatemala ; le President 
de la Republique d'Harti; le. President de la 
Republique de Honduras; Sa llfajeste le Roi 
d'Italie ; Son Altesse Royale le Grand-Due 
de Luxembourg ; le President: des Etats-Unis 
Mexiqains; Sa Majeste le Roi de Montenegro; 
Sa Majeste le Roi .de Norvege; le President 
de la Republique _de Panama; Sa Majeste la 
Reine des Pays-Bas; Sa Majeste le Shah _de 
Perse ; le President de la Republique Portu
gaise; Sa llfajeste. le Roi de Roumanie; S~ 
Majeste l'Empereur de Toutes les Russies; 
le President de la Republique- du Salvador; 
Sa Majeste. le Roi de Serbie; Sa· Majeste le 
Roi de Siam; Sa Majeste le Roi de Suede;· 
le Conseil Federal Suisse; Sa Majeste l'Empe
reur des Ottomans ; Son Altesse le Khedive 
d'Egypte, agissant dans les limites des pouvoirs 
a lui conferes par les firmans imperiaux, et 
le President de la Republique Orientale ·de 
!'Uruguay, 

Ayant decide d'apporter dans Jes dispositions 
de la Convention sanitaire, signee a Paris le 
3· decembre 1903, les modifications que corn
portent les donnees nouvelles de la science 
et de l'experience prophylactiques, d'etablir 
une· reglementation internationale relative 
a la fievre jaune et d'etendre, autant qu'il est 
possible, le champ d'application des principes 
qui ont inspire la reglementation sanitaire 
internationale, ont nomme pour Leurs Pl6ni
potentiaires, savoir: 

Sa Majeste l'Empereur d'Allemagne,. Roi 
de Prusse, enz. 

Lesquels, ayant echange Ieurs pleins pouvoirs 

trouves en bonne et due forme, sont convenus 
des dispositions suivantes : 

TITRE I. 

DISPOSITIONS GENERALES. 

· CHAPITR.E .I. . 

Prescriptions a· observer par les pays signalaires 
de la Convention des que la peste, le cholera · 
. ou la· fievre jaune appardit sur leur 

territoire. 

Secti9n I. - Notification et communications 
ulterieures aux autres pays. 

ARTICLE PREMIER. Chaque Gouvernement 
doit.notifier immediatement aux .autres Gou
vernements le premier cas avere :de -peste, de 
cholera ou de fievre jaune constate sur son 
territoire. 

De· meme, le premier cas avere• de cholera, 
de peste ou de fievre jaune survenant en dehors 
des circonscriptions deja atteintes doit faire 
,l'objet d'une notification immediate aux 
autres. Gouvernements .. 

2. Toute notification ·prevue a l'article 
premier est accompagnee ou tres promptement 
-suivie de renseignements circonstancies sur : 

1 o. l'endroit· oil la maladie est apparue;' 
2,0 • la date de son a,pparitio;n, son origine 

et sa forme; 
30_ le nombre· des cas constates et celui des 

deces; 
4°. l' etendue de la ou des circonscriptions 

atteintes; 
5°. pour la peste, !'existence parmi les rats 

de la peste ou d'une mortalite insolite ; 
60. pour la fievre · jaun13, !'existence du 

stegomya calopus : 
70 __ les mesures immediatement prises. 
3. La notification· et · les renseignements 

prevus aux articles 1 et 2 sont adresses aux 
agences diplomatiques ou consulaires dans la 
capitale du pays contamine. 

Pour les pays qui n'y sont pas representes, 
ils sont transmis directement par telegraphe 
aux Gouvernements de ces pays. 

4. La notification et les renseignements 
prevus au_x articles 1 et 2· sont ·stiivis de com
munications ulterieures donn8es d,une fa9on 
reguliere, de maniere a tenir les Gouvernements 
au-courarit de la marche de l'epidemie. 

Ces communications, qui se font au moins 
une fois par sem~ine et qui sont aussi co~pletes 
que possible,_ indiquent plus particulierement 
les precautions prises en v1c1e de combattre 
l'extension de la maladie. 
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Elles doivent. preciser : 1 °. Jes mesures pro
phylactiques appliquees relativement. a !'in
spection sanitaire ou a la visite medicale, 
a l'isolement et a la desinfection; 2°. les mesures 
·executees au depart des navires pour empecher 
l'exportation du mal et special~ment, dans les 
cas prevus par le 5°: en le 6°. de }'article 2 
ci-dessus, les mesures prises respectivement 
contre l~s rats .ou contre. les moustiques .. 

5. Le prompt et sincere accomplisse
ment des prescriptions qui precedent est d'une 
importance primordiale. 

· Les notifications n'ont de valeur reelle que 
si chaque GoiJ.vernement est prevenu lui-meme, 
/,,,temps, des cas de ,peste, de cholera, de •fievre 
jaune et-des cas douteux survenus sur son 
territoire .. On ne saurait done trop .recom
mander aux divers Gouvernements de rendre 
obligatoire la declaration des cas de .peste, de 
cholera et de fievre jaune. et de se tenir ren
seignes . sur toute. mortalite insolite • des rats, 
notamment · dans · les ports .. 

6. II est .desirable que les . pays voisins 
£assent des arrangements .specraux ,en vue 
d'organiser un service d'informations directes 
entre Ies chefs des administrations competentes, 
en ce qui concerne Jes territoires -limitrophes ou 
se trouvant. en relations commerciales etroites. 

Section II. ·_:_:_ O~nditions · qui per~ettent de 
considerer_ une circonscriptio; territo-
. riale comme conta'minee ou rede- . 

venue saine. 

7. La notification d'un premier cas de 
peste, de cholera ou de fievre jaune ·n'entraine 

· pas, contre la circonscription territoriale ou 
ii s'est . produit, . l'application des mesures 
prevues au chapitre II ci-apres. 

lviais, lorsque plusieurs .cas de peste ou de 
fievre jaune non importes se sont ·manifestes 
ou que les cas de cholera forment foyer (I), 
la circonscription • peut etre consideree comme 
contaminee. 

8. Pour restreindre les mesures aux 
seules r6gions atteintes, les Gouvernements 
ne doivent les appliquer qu'aux provenances 
des circonscriptions contaminees. 

-On entend. par le mot circonscription · une 
partie de ·territoire bien determinee dans Ies 
renseignements qui accompagnent ·ou·· suivent 
la notification, ·ainsi: .une. province, un gou-

(1) II existe un foyer quand l'appa~ition de 
cas de cholera au dela de !'entourage du ou 
des premiers cas prouve qu'on n'est pas parvenu 
a limiter l'eKpansion de la maladie la ou elle 
s'etait manifestee a son debut. 

vernement, un distric.t, un· departement, un 
canton, une· Jle, une commune, une ville, un 
quartier de ville, ·un village, un port, un 
polder, une agglomeration, etc., quelles que 
soient l'etendue et Ja· population ·de ces portions 
de territoire. 

lviais. cette restrictionlimitee a la circonscrip
tion contaminee ne doit etre acceptee qu'a 
la condition .formelle que le Gouvernement 
du ·pays .contamine .. prenne les mesures neces
saires: 1°. pour combattre !'extension de 
l'epidemie et .2°. s'il s'agit de peste. ou de 
cholera; pour prevenir, a moins de desinfection 
prealable, !'exportation, des objets vises 'aux 
1 °. et 2°; .de l'article 13; pro'venant de la circon-
scription contaminee. . 

Quand une circomicription est ·contaminee, 
aucune mesure restrictive n'est prise contre 
le~ . provenances de . cette circonscription, · si 
ces provenances l'ont. quittee cinq jours au 
moins avant le debut de l'epidemie. 

9. Pour qu'une circonscription ne soit 
plus consideree comme. contaminee il faut la 
constatation officielle : 

1 °.. qu'il n'y a eu ni decies ni cas nouveau, 
en ce qui concerne la peste ou le cholera depuis 
cinq jours, en ce qui concerne.la fievre jaune 
depuis dix,huit. jours; soit, apres Fisolement, 
soit apres la -mort ou la guerison du. dernier 
malade ;· 

2°. que toutes les. mesures de desinfection 
ont ete appliquees; en outre, s'il s'agit de 
cas de .peste, que les mesures contre les rats 
aont executees, et, s'il s'agit de fievre jaune, 
que Jes precautions ·-contre Jes moustiques ont 
ete prises. 

Section III. - 1W esure_s dan~ les ports 
co1itamines aii depart des navires. 

10. L'autorite competente est . tenue·- de 
prendre des mesures efficaces : 

1°. pour empecher l'embarquement des 
personnes presentant des symptomes de peste, 
de cholera ou de fievre jaune; 

2°. en cas de peste ou de ·cholera, pour 
empecher l'exportation · des marchandises· ou 
objets quelconques qu'elle considererait comme 
contamines et qui n'auraient pas ete preala
blement desinfectes a terre, sous la. surveillance 
dv. medecin .delegue de l'autorite publique; 

3°. en.cas de peste, pour empecher l'embar
quement des -rats ; 

4°. en cas de cholera, pour veiller a ce que 
l'eau potable embarquee soit saine; 

5°. en cas de fievre jaune, pour empecher 
l'embarquement des moustiques. 
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. QHAPITRE II .. 
.M esures de defense contre le~ ter_i;itoires 

conta1n
1

ines. ~ 

Secti9n I. - Publication des mesures 
·, • prescrites. 

11. Le Gouvernement de : chaque pa;ys 
est· tenu de publier irnmediaterilent les mesures 
·qu'il croit· dev:ciii' p:rescrire au sujet. des pro
vimances d'un pays··ou d'une ·circons~riptibri 
·territoriale co·ntaminee. ' 

. Il · corr1muriique aU:ssitot cette puj:,lication 
a: l'agent diplomatique ou consulaire du p~ys 
contamint\, resid_arit' dans sa ciajiitale, 'airisi 
tju'aux' Conseils-'sanitaiies int'ernati6naiix: ' .. 

Il est egalement tenu de .faire connaitre; 
par les m~ines voies, le retrait de ~es me~rires 
OU les modifi9a tions dont elles· seraientT obf et: 
. A defaut d'agence. diplomatique OU consu
laire dans la C!],pitale, '1es commiiniciations so'ht 
faites directeme~t. au Gouvernement du pays 
interessee. 

Section II. - JYJ archandises. - Desinfection. -
Importation et-transit .. - Bagages. 

12. Il n' e·xiste . pas ·de · marchandises g'rti 
soient par 'elles-memes capablei' de transniettre 
la peste, le cholera ·ou ia· fievre jaune:' Elles 
ne devienpent ciangereuses qu'au cas ~il. _.elles 
ont ete souillees par· des· produits _-pesteux; bu 
choleriques. ' · .. · · 

:13. La desinfection. ne peilt etre appli0 

quee qu'en cas de peste OU de cholera et seule
ment aux marchandises et·objets que l'autorite 
s·anitaire locale': considere 'conim:e ·contamines. 

Toutefois, en cas de peste ou de cholera,"les 
marchandises· ou objets. enumeres, ci:apres 
peuvent. etre soumis a la desinfection OU 
memf'l prohibes a l'entree, independamment 
de toute· constatation · qu'ils seraient ou ···non 
containines : · 

1 °. Les linges· de c~rps, 'hardes et v8tenients 
portes (effets a usage), les literies ayant servi. 

Lorsqu~ .c~s, ~bjets so~t tr~nsportes co~me 
.bagages ou a la suite d'un changenient· de 
domicile (objets d'installation), ils ne peuvent 
etre · prohibes et sont souinis au regime· ·de 
l' article 20. · 

·. Les paquets, -laises -.par les soldats. et les 
matelots et renvoyes dans 'leur patrie apres 
deces, sont assimiles _aux objets coinpris dans 
le premier alinea du 1 °. · 
. 2°. Les chiffons et drilles, a l'exceptior:, 
qua•:t au cholera, des chiffons comprimes 
qui ·sont transportes comme marchandises en 
gros par ballots ceicles: · 

I Ne peuv()nt _i\tre interdits l_e_s dechets . neufs 
provenant directement d'ateliers de .filature, 

i de tissage, de corif~ction 0!1 de blanchiment ; 
les laines artificielles (Kunstwolle; Shoddy) 
et les · rognures de papi_er neuf. 

14. I1 l).'y a pas lieu d'intflrdire ie transit 
4es mar.chandises .-et objets. specifies aux 
ia": et 2°. d~ !'.article _qui precede,. ~'ils sont 
e~balles de telle ~orte qu'ils ne, puissent et~e 
manipuies en'. rou.te. ' · · .. · . . ,. · · 

De meme, lorsque le_s marchandises OU objets 
s~nt tra,nsvort~~ de tclle fa9on · qu'~n cours q.e 
ro~te ils n'aient pu ·etre en contact _avec les 
obje,ts . souil).es; . le.~r . tr~nsit. a travers une 
circonscription ~errit()riale coI_J.taminee ne doit 
pa_s. ~tre un bbstac_le a leur .entree dans le pays 
de destination. , . 

15. · Les -marchandises et objets sp!\cifies 
aux 1°. et 2°. de l'article 13 ne tombent. pas 
SCJus l'appHcation· .. des ·mes11res de im;,hiliition 
a ·l'entree, s'il est demontre 'a l'autorite du pays 
de destin~tio~ qu'ils ont .ett\ .expe,dies .cinq 
jours au.moi~ avant.le deb11t de l'epiq.emie. 

16. 
0

Le mode et l'endroit · de ·Ja desinfec
ti~n, ainsi ·que Jes p~o~ede~. ~ employ~r -pour 
assurer la. destruction des rats, µes insectes 
et des moustiques sont, .fixes par l'autorite 
du pays ·. de d~stin~ti~n: Ces '·Operations 
doivent . etre. f~ites de ~aniere ~; ne deteriorer 
Jes objets qu~ .le mo~~ p~ssible. ,.Les harde~, 
.vieux chillons, pansements infe~tes, ·papiers 
et autres "obj~ts de pen, de. vaieur .pe!].vent 
etre detruits par le fen.. . 

I1 appartient a ch~que etat de regler la 
question relative au payement eventuel des 
dommages-interets resultant de fa desinfection 
ainsi que de la destruction des objets ci-dessus 
vises et de celle des rats, des insectes et des 
moustiques. , 

Si,, a !'occasion. de.s, mesures prises pour: la 
destruction des rats, des insectes et des. mousti
qu'es .a bord de~ ~a'vfr~,S, des taxes sont per9ues 
par l'autorite sanitaire; soit directement, soit 
pa~ l'interinediai~e · d'une so~iete ou d'un 
particulier, .le taux de ces taxes doi~ . etre fixe 
par un tarif publie d'avance et etab_li de fa9on 
a ce qu'il ne _puisse resulter de l'ensembl.e de 
son application une s'ource de benefice pour 
l'Etat ou pour 1'4.dministrati~ri, sauitaire .. 

17. Les lettres et· correspondances, · im
primes, livre·s, journaux, papiers d'aff~ires, etc. 
(non co~pris Jes colis postaux);_ ne !lout soumis 
a aucune restriction ni desinfection. 

En cas de fievre jaune,Jes colis post.aux ne 
sont s~umis a auc~ne restriction ni desinfecti~~-

18. Les marchandises, arrivamt par terre 
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ou par: mer,. rie p·euvent etre reteimes · aux 
frontieres 'ou dans' · les ports. . 

Les seules ·mesures qu'il soft perniis de 
prescrire a leur·' egard sont specifiees dii:ns les 
articles 13 et 16 ci0dessus. · · 

Toutefois, si' • des marchandises, arrivant 
par mer en vrac· OU dans des emballages' defec
tueux, ont ete, pendant la traversee·, conta
minees par des rats reconnus pesteux et si 
ell~s ne peuvent etre desirrlectees, la destruc
tiori des germes peut etre ·assuree par leur mise 
en depot pendant une duree maxima de deux 
semaines. , . , . _ _ 

·n est entendu_ que' l'application de cette 
derniere mesure · ne · doit · entrainer aucun 
delai pour le na vire ni des frais extraordinaires 
resultant du defaut d'entrepots dans les 
ports. 
· ' 19. Lorsque aes marchandis~s - ont ete 
desinfectees,' pa1· application des p'rescriptions 
de !'article 13, ou· mises· en depot temporaire, 
e'n vertu du 3e alinea de !'article· 18, le pro
prie'taire Oli son' representant a le droit de 
reclamer de l'autorite sanitaire qui a ordonne 
la desinfection OU le. depot, un certificat indi'. 
quant les mesures prises:. . . 

20. La · desinfection _du' li~ge sale, des 
hari:les; ·vetements et' objets, qui font partie 

. de bagages·ou de mobiliers (ohjets·d'installation) 
provenant d'une circionscription· te:rritoriale 
contaniinee n' est effectuee qu' en cas de peste 
ou- de cholera et seulement lorsqile l'autorite 
sanitaire les considere· conime· contamiries. 

Section III. - 111 esures dans les ports et 
· -, anx frontiere_s de_ 1~e~. 

·A: - Classification ·des navires. 

21. Est considere comme infecte le navire 
qui a; le peste, le cholera OU la fievre jaune 
a bo:rd OU qui a presente'un OU- plusieurs cas 
de peste; de cholera OU de fievre jaune depuis 
sept jours. 

Est considere comme suspect le navire a 
b'ord duq{ie] il y a eu des cas de peste, de 
·cholera ou de fievre jaune au moment du 
depart ou· pendant la traversee, mais aucun 
cas nouveau depuis sept jours. 

Est considere comme indemne, bien que 
venant d'un port contamine, le navire qui 
n'a eu ni deces ni cas de peste, de cholera ou 
de fievre jaune a bord, soit avant le depart, 
soit pendant la traversee, soit ·au moment de 
l' ari·ivee. 

B. - : jjf esures concerncint la peste. 

22. · Les navires infectes de peste sont 
soumis au regime suivant : 

10. visite medicale; 
20. les malades sont immediatement debar-

ques e} isoles ; _ _ _ , _ , 
30_ Jes personnes q ui ont ete en contact 

a~ee Jes malades et celles que l'autorite sanitaire 
du port a des raisons de con~iderer coinme 
suspectes, sont dllbarquees -_si possible. ~lles 
peuvent etre soumises soit a !'observation (1), 
s·oit a la surveillance (2), soit a une o bser 
~ation suivie de surveillance, sans que la duree 
to tale de c;~ mesures puisse -depasser· cinq j o~irs, 
a dater de i'arrivee. . . 

II appartient a l'autorite sanitaire ·du port 
d'appliquer celle de ces _mesures qui l)li parait 
preferable selon la date du dernier cas, l'etat 
du navire et les possibilites locales; 
. 4~. le linge _ sale, les effets a usage et, les 

objets de !'equipage (3) et des passagers qui, 
de !'avis de l'autorite sanitaire, sont consideres 
comme c~ntamines, sont desinfectes ; · 

50_ . les parties du navire· qui ont ·ete habitees 
par des pesteux ou qui, de ravis de l'autorite 
sanitaire·, sont considerees comme contaminees, 
·doivent- etre. desiirlectees ; 
, -'6°. ia ·destruction de~ ;ats du navire. doit 
etre eff~ctuee avant 01.i apr~s le· de~hargement 
de ia cargaison, en evitant autant qu~ possible 
de deteriorer les marchandises, les tales et• les 
machines. L'operation .doit etre faite le· plus 
tflt- et le plus_ rapidemenf possible et, en ~~ut 
cas, ne doit pas dur~r plu~ _de <J.uarante,huit 
he~res. -
' Pour les na~ir~s sur lest; c~tte operation doit 
se faire_ le plus t6t possible ;vant _le cha~ge
ment. 

23. Les . navires suspects de p~ste- .·sont 
·soumis aux mesures qui sont indiquees sous les 
Aumercrn, 1, 4, 5 et 6 de l'arti9le 22. 

(1) Le mot,,observatio.n" signifie: isolement 
·des voyageurs soit a bord d'un navire, soit 
dans une station sanitaire,,avant qu'ils n'obtien
nent la libre pratique.-

(2) Le mot ,,surveillan!Je" signifie que les 
voyageurs ne sont P'.1S isoles, 9-u'ils obt!ennent 
tout de suite la libre prat1que, mais sont. 
signales a l'autorite dan:s ~es diverses loc:i,l!tes 
ml ils.se rendent et soum1s a un examen medical 
constatant leur etat de sante. 

(3) Le mot ,,equipage" s'applique ,~ux_ per
sonnes qui font ou ont fait partie de 1 eqmpa~e 
ou du personnel de service du bord, y ?_Clmpris 
les maitres d'hotel,. gar9ons, cafedp, etc. 
C'est dans ce sens qu'il faut comprendre _ce 
mot chaque fois- qu'il est employe dans la 
presente Convention. · · 
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En ou~re, l'equipage et les passagers peuvent 
etre soumis a une surveillance qui ne depassera 
pas cfuq jours a dater de l'arrivee du ·navire. 
On peut, pendant le meme temps, empecher 
le debarquement de l'equipage; sauf pour 
:raisor{s de service. 

24. Les navires indeinnes de peste sont admis 
a la libre pratique immediate, quelle que ·soit 
la nature de leur patente. 

Le seul regime · que peut prescrire a leur 
sujet l'autorite, du p'orfd_'arrivee consiste' dans 
les mesures suivantes : 

1 °. visite medicale ;-
20 .. desinfection du linge sale;·, des effets, a 

usage et des autres ~lijets d~ !'equipage et des 
passagers, mais seulement dans les cas excep
tionnels, lorsque l'autorite sa.nitaire a· 'des 
raisons speciales de croire_ a· leur contamination ; 

3°. sans que la. mesure puisse etre erigee 
en regle generale, l'autorite sanitaire peut 
soumettre .les navires venant d'un port con
tamine a une · operation destinee a detruire 
les rats a bord, avant OU apres le dechargement 
de la cargaison. Cette operation doit etre . 
faite le plus tot et le plus rapidement possible 
et, en tout cas, ne doit pas durer plus de vingt
quatre heures en evitant d'entraver la· cir
culation des· passagers et de l'equipage entre 
le navire et la· terre ferme et, autant que 
possible, de, deteriorer les · marchandises; Jes 
toles et les · machines. Pour les navires sur 
lest, ii sera procede, s'il y a lieu, a cette opera-

. tion le plus tot et le plus rapidement possible 
et, en tout cas, · avant le chargeni.ent. · 

L'equipage ·et· ·les passagers · peuvent ·etre 
soUillis a une surveillance qui ne depassera 
pas cinq jours a compter de la date ou le navire 
est parti du port contamine. On peut egale
ment, pendant le meme temps, empecher le 

"debarquement de !'equipage, sauf pour raisons 
de service: 

.L'autorite competente du port d'.arrivee peut 
toujours reclamer sous serment un ce:rtifioat 
du medecin du bord, ou, a· son defaut, du 
capitaine, attestant qu'il- n'y a pas eu de cas 
de peste sur le navire depuis le depart et qu'une 
mortalite insolite ·des rats n'a pas ete constatee. 

25. Lorsque, sur un navire indeinne, des 
rats· ont ete reconnus pesteux apres examen 
bacteriologique, ou bien que !'on constate 
parmi ces rongeurs une mortalite insolite, ii 
y a lieu de faire application des mesures 
suivantes: 

· I. Navires avec rats pesteux : 
a) visite medicale ; 
b) les rats doivent etre detruits, avant 

ou apres le_ dechargement de la cargaison, en 
evitant a utant q ue possible de deteriorer les 
marchandises, .les toles et les machines. L'ope
ration doit etre faite le plus tot et le plus 
rapidement possible et, en tout · cas, ne pas 
durer plus de quarante-huit heures. Les 
navires sur lest subissent cette operation le plus 
tot et le plus rapidement possible et, en tout 
cas, avant -le chargement; 

c) .les parties du navire et les objets que 
l' a ii to rite sanitaire locale, j uge etre contamines 
sont desinfectes ; 
, .d) les p\issagers, et l'equipag~ peuvent etre 

soumis a une surveillance·donHa duree ne doit 
pas depasser cinq jours comptes a partir de la 
date d'arrivee. 

II. Navires ou est constatee une mortalite 
insolite des rats : 

a) visite medicale ; 
b) l'examen des rats au point de vue de la 

peste sera fait autant et aussi vite que possible; 
c) si la- destruction des · rats est jugee 

necessaire, · elle aura lieu dans les conditions 
indiquees ci-dessus relativement aux navire.s 
avec rats pesteux; 

d) · jusqu'a ce que tout soup9on soit. ecarte, 
Jes pass:i,gers et !'equipage peuvent etre soumis 
a une surveillance dont la duree ne depassera. 
pas cinq jours comptes a partir de 'la date· 
d'arrivee. 

26. TI est· recommande que les navires 
soient soumis a la deratisation periodique 
p~atiquee au moins une fois tous les six mois . 
L'autorite sanitaire du port, ou la deratisation 
a'ete effectuee, delivre au capitaine, a l'arinateur 
OU a son agent, toutes les fois que la demande 
en est faite, un certificat ct'mstatant la date 
de I' operation, le port ou elle a ete faite et la 
technique employee. 

II est recommande.que les autorites sanitatres 
des ports, ou touchent les navires qui .prati
quent la deratisation' periodique, tiennent 
compte des certificats susvises, da·ns !'appre
ciation des mesures a prendre; notamment en 
ce qui concerne Jes prescriptions du n°. 3 du 
2 • alinea de I' article 24. 

C. - M esures concernant le cholera. 

27. Les navires infectes de cholera sont 
soumis au regime suivant : 

1 °. visite medicale ; 
2°. les malades sont immediatement debar

ques et isoles; 
3°. les,autres personnes-peuvent etre egale

ment debarquees et soumises, a dater de 
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lJtrrivee du navire, a une observation ou a une 
-surveillance. dont la duree variera, selon .I' etat 
,ganitaire. du-navire et,selon la date du.dernier 
cas; sans . pouvoir de passer· cinq j ours ; .a ,la 
condition que. ce delai- ne soit pas depasse, 
l'autorite sanitaire- peut proceder a l'examen 
·bacte:riologique. dans la- mesure necessaire; 

4° .. · le ,linge sale, les effets a usage et les 
objets de !'equipage ;et -des .. passagers qui; de 
l'avis ,. qe , Pautorite ·sanitaire .du .. port, sont 
consideres comme cop.tamines, sont desirifectes ; 

5°. lea parties du navire qui ont ete habitees 
pan les,.malades_atteints de choJera .qu .qui sont, 
considerees .. par , l'autorite ·. · sanitaire corrime 
contaminees, sont desinfect'ees ; 

6°. lorsque l'eau potable emmagasinee a 
bord est consideree "co=e suspecte, elle' est 
deversee a pres desinfection . et remplacee, 
,g'il y a lieu, par une eau .de bonne qualite. 

L'autorite sanitaire peut interdire le deverse
-ment. dans. les ports de- l'eau de,.lest· (water
ballast) si elle a ete puisee dans· un port con
tamine, a moins qu'elle n'ait.·ete prealablement 
· desinfectee.-

Il peut etre interdit de lais_ser s'ecouler ou de 
jeter dans les eaux. du port des dejections 
humaines ainsi que les eaux ,residuaires du 
navire, a moins de desinfection prealable. 

.28. Les navires suspects de. c~olera sont 
soumis aux mesures qui sont prescrites sous 
les numeros l·, 4, 5 et .6 de Farticle 27 .. 

L'equipage- .et les ·passagers peuvent etre 
soumis a une . surveillance . qui ne doit pas 
depasser cinq jours.a dater de l'arrivee du navire. 
Il est •recommande d'empecher, pendant le· 
meme temps, le- debarquement de Yequipage, 
·sauf pour raisona de service. 

A la condition que lea mesures. prevues dans 
l'alinea precedent ne soient . pas ., aggravees, 
l' auto.rite· ;anitaire peut proceder. a l' examen 
bacteriologique dans la mesure necessaire. 

L'autorite sanitaire peut interdire le deverse
ment, dans les ports, ·de l'eau .de lest (water. 
ballast) si -elle a ete -puisee dans un port _con
tamine, a ,moins qu~elle n~ait ete .pr0alablement 
desinfectee. 

29. Les na vires indenines de cholera sont 
admis a la libre pratique immediate, quelle 
que so.it la nature de leur patente. · 

Le seul regime que. puisse prescrire a_ leur 
sujet l'autorite du port d'arrivee consiste dans 
les mesures prev1!,es aux. numero~ 1, 4 et 6 de 
l' article 27. , 

L'autorite sanitaire peut interdire le deverse
ment dans les ports de l'eau de lest (water
ballast) si elle a ete puisee dans mi port con-

tamine, a moins qu'elle n'.ait ete prealablement 
desinfectee. , , ,. , · , , · 
, L'equipage , et. les passagers peuvent etre 

soumis, au ·point de :vue de leur •etat de sante; 
a.une surveillance· qui ne doit pas depa:sser:cinq 
jours a- compter -de la date· ou le na:vire est 
parti du port contamine_. · , ; :. 

·H est recommande d/empecher; pendant le 
meme temps, le debarquement· de',.l'equipage, 
sauf pour'raisons de,ser'>'ice;:.; .. _.:. 
- .. L'autorite competeitte du port d'arrivee peut 
toujours reclamer sous serment'un certificat du· 
medecin du bord ou, a-son.defaut, du capitaine, 
attesta~t qu'il n'y·a pas •eu de cas de cholera 
sur le na vire depuis · le : depart. · 

.. D. - 1:ie,su;es con~er~aiit 'ta fi~vre· jaitne:';. 
. ' . - ' ' ' . ', .. , ,,, .. 

30. ··Les ·na:vires infectes de fievre ,faune ,sont 
soumis au regime suivant : · 

1 °. :visite medicale ;· 
2°. , les malades sont debarques dans des 

conditions les mettant·a:l'abri des piqilres des 
moustiques, et dilment -isoles·; · , 

3°. · les autres personnes peu:vent etre egale
ment . debarquees et · soumises, a 'dater de 
-l'arri:vee, a .une obser:vati6n ·ou surveillance qui 
ne depassera pas six jom·s; , 
. 4° .. les navires doivent mouiller, autant que 
possible, a 200 metres de· la cote; 
. -5° .. si possible, i1 est procede a bord a·l'exter, 

ruination des- moustiques, a:vant le, decharge
ment des marchandises. Si cela n' est pas 
possible, on, prendra toutes les .mesures neces, 
saires afin,-d'e:v~ter que le. personnel employe 
au.dechargeinent ne soit infects. -Ce personnel 
est.soumis a· une .surv:eillance .qui ne pent pas 
depasser six jours, a dater du monient ou il 
a ce:Sse , de tra vailler a bord. · 
. 31. :Les . na :vires suspects , de ·fievre faune 

sont· soumis aux mesures qui sont indique~s 
sous les numeros 1, 4 et 5 de article precedent. 

En .outre, !'equipage et les passagers peu:vent 
etre·soumis a une surveillance qui ne depassera 
pas six jours a dater de J!arrivee du nav:ire. 

32., Les navires indemnes _.de fievre jaune 
sont admis a la libre pratique immediate, apres · 
la·,visite medicale, quelle-que soit.la nature de 
leur pa tente. 

33. Les mesures prevues,dans les articles 30 
et 31 ne concernent que les pays ou il existe 
deli stegom:ya. · I;)ans les autres .pays, elles sont 
appliquees dans la-mesure jugee necessaire. par 
l'autorite sanitaire. · 

E. - Dispositions coniniv:nes aux trois maladies. 

34. L'autorite. competente tiendra compte 
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pour !'application des mesures indiquees dans 
les articles 22 a 33, de la presence d'un medecin 
et d'appareils de desinfection (etuves) a bord 
des navires des trois categories susmentionnees. 

En ce qui concerne la peste, elle aura egard 
egalement a !'installation a borcl cl'appareils 
de destruction des rats. 
·. Les autorites sanitaires des Etats auxquels 
ii conviendrait de s' entendre', sur ce point, 
pourront dispenser de la visite · medicale et 
d'autres mesures Jes navires · indemnes qui 
auraient a bord un medecin specialement 
commissionne par, leur pays. 

35. Des mesures speciales, ,notamment, pour 
ce qui concerne le cholera, l'examen bacteriolo
gique, peuvent etre prescrites a l'egard de tout 
navire offrant de mauvaises conditions 
d'hygiene ou des navires encombres. 

36. Tout navire qui ne veut pas se soumettre 
aux obligations imposees par l'autorite du port 
en vertu des stipulations ·de la presente Con' 
vention est libre de reprehdre la mer. 

II peut etre autorise a debarquer ses mar
chandises apres que Jes precautions necessaires 
auront ete prises, a savoir : 

.]0 • isolement du navire," de !'equipage et 
des passagers ; 

2°. en ce qui concerne la peste,. dernande 
de renseignements relatifs a I' existence d'une 
mortalite insolite parmi les rats; 

. 3°. en ce qui concerne le cholera, i-emplace
ment, par une eau de bonne qualite, ·de l'eau 
potable emmagasinee a bord, lorsque celle-ci 
est consicleree comme suspecte. 

Il peut egalement etre autorise a debarquer 
Jes passagers qui en font la demande, a la con, 
dition que ceux-ci se soumettent aux mesures 
prescrites par l'autorite locale. 

37. Les navires d'une · provenance con
taminee qui ont ete l'objet de mesures sanitaires 
appliquees; d'une fa9011 suffisante, clans un port 
appartenant a l'un des pays contractants, ne 
subiront pas une seconde fois ces mesures a leur 
arrivee dans un port nouveau, que celui-ci 
appartienne OU 11011 au meme pays, a la con
dition qu'il ne se soit produit depuis !ors aucun 
incident entrainant l'applicaticin des mesures 
sanitaires prevues ci-dessus et qu'ils n'aient 
pas fait escale clan§ un port contamine. 

N'est pas considere comme ayant fait escale 
clans Ull port le navire qui, sans avoir ete en 
communication avec la terre ferme, debarque 
seulement des passagers et leurs bagages ainsi 
que la malle postale, ou embarque seulement 
la malle postale ou des passagers, munis ou 
non de bagages, et. qui n'ont pas communique 

avec ce port ni avec une circonscription con
taminee. S'il s'agit de fievre jaune, le navire 
doit, en outre, s' etre tenu eloigne des cotes 
autant que possible et au moins a 200 metres 
pour empecher· l'invasion des moustiques. 

38. L'autorite du port qui applique des 
mesures · sanitaires clelivre au capitaine, a 
l'armateur ou a son agent. toutes Jes fois q ue 
la demande en est faite, un, certificat specifiant 
la nature des mesures et Jes raisons pour lesquel
les elles ont ete appliquees. 

· 39. Les. passagers arrives ·par un navire 
infecte out la·faculte de reclamer de l'autorite 
sanitaire du port un .. certifi.cat indiquant la date 
de leur arrivee et Jes. mesures auxquelles ils 
ont ete soumis, ainsi que leurs bagages. 

40. Les bateaux de cab6tage foront l'objet 
(Cl'un regime ·special a etablir d'un commun 
accord entre .les pays interesses. 

41. Les Gouvernements des Etats riverains 
d'une rneme mer peuvent, en tenant compte 
de Jeurs situations speciales et pour rendre 
plus· efficace et moins genante !'application 
des mesures sanitaires prevues par la Con
vention, conclure entre eux des accor\l,s par
ticuliers. 

42. Il est desirable q ue le nombre des ports 
pourvus d'une organisation et d'un outillage 
suffisants pour recevoir un navire, quel que soit 
son etat sanitaire, soit, ,pour chaque Etat, en 
rapport avec l'mportance du traf:ic et de la 
navigation. Toutefois, sans prejudice du droit 
qu'ont Jes Gouvernements de se mettre d'accord 
pour organiser des stations sanitaires com
munes, chaque ,pays doit pourvoir• au moins 
un des ports du littoral de chacune de ses mers 
de cette organisation et de cet outillage. 
. En outre,, ii est recommande q ue tons Jes 
grands ports de navigation maritime soient 
outilles de telle fa9on qu'au moins les navires 
indemnes puissent y subir, des leur arrivee, Jes 
mesures sanitaires prescrites et ne soient pas 
envoyes, a cet effet, dans un autre port. 

Les Gouvernements feront connaitre Jes 
ports qui sont ouverts chez eux aux provenances 
de ports contarnines de peste, de cholera ou de 
fievre jaune et, en particulier, ceux qui sont 
ouverts aux navires infectes et suspects. 

43. Il est recomman,cle que, clans les 
grands ports de navigation maritime, ii soit 
etabli: 

a) un· service medical regulier du port et 
une surveillance medicale permanente -de 
I' etat sanitaire des equipages et de la population 
du port; 

b)' un materiel pour le tran.sport des malades 

----~I 
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et ·des locaux appropries a leur isolement ainsi 
qu'a .!'observation des personnes suspectes ;'. 

c) les installations necessaires· a une desin
fection efficace et des laboratoires bacteriolo
giques; 

d) un service d'eau,potable non suspecte a 
l'usage du port et !'application d'un systeme 
presentant toute la securite possible pour 
l'enlevement des dechets et _ordures. 

44. II est egalenient recommande . aux 
Etats contradta~t~ "de tenir compte, da1~s le 
traitement a appliquer aux provenances d'un 
pays, des mesures que ce dernier a prlses,pour 
combattre les maladies infectieuses. et pour en 
empecher !'exportation. 

SECTION .:i:v. _:_ Mesures aux frontieres de terre. 
. - f oyageurs. Ohe,nins de fer. -· Zone~ 

fontieres. - V oies ftuviales.' 

45. II ne doit pas etre etabli de quarantaines 
terrestres. 

Seules,Jes personnes presentant des sympto
mes- de peste, de cholera ou de fievre jaune 
peuvent etre .retenues aux frontieres. 

·Ce principe n'exclut pas le droit, pour 
chaque Etat, de fermer au besoin une partie 
de ses frontieres. 

·46. II importe que les voyageurs soient 
soumis, au point.de vue de leur etat de sante, 
a une surveillance de la part du personnel des 
chemins de fer. · 

47. L'intervention medicale se borne-a une 
visite des voyageurs et aux soins a donner aux 
malades. Si cette visite se fait, elle est com
binee, autant que possible, .avec la visite 
douaniere, de maniere que Jes voyageurs soient 
retenus le . moins longtemps · possible. Les 
personnes visibl~ment indisposees sont seules 
soumises a un examen medical approfondi. 

48. Des que Jes voyageurs venant d'un 
endroit contamine seront arrives a destination, 
ii serait de la plus haute utilite de Jes soumettre 
,a une surveillance qui ne devrait pas depasser, 
a compter ·de Ja.date du depart, cinq jours s'il 
s'agit de peste on de cholera et six jours s'il 
s'agit de fievre jaune.' 

49. Les Gouvernements se reservent le 
droit de prendre des mesures particulieres a 
l' egard de certaines categories de personnes, 
notamment · des· bohemiens et des vagabonds, 
ainsi que des emigrants et des personnes voya
geant ou passant la frontiere par troupes. 

50. Les voitures affectees au transport des 
voyageurs, de la poste et des bagages ne peuvent 
etre retenues aux fri:mtieres. 

S'il arrive qu'une de ces voitures soit ·con-

taminee.ou ait ete occupee par, ull'malade atteint 
de peste ou · de cholera, elle sera .. detachee du 
train pour etre desinfectee le plus tot possible. 

II eri .sera de meme pour Jes wagons a mar
chandises. 

51; Les mesures concernant le passage aux 
frontieres du personnel des chemins de fer et 
de la .poste sont du ressort des administrations 
interessees. . Elles sont combinees de fac;,on a 
ne pas entraver,le service. 

52. Le reglement du trafic-frontiere et des 
questions inherentes · a ce trafic; ainsi que 
I' adoption des mesu,res exceptionnelles de sur
veillance,. doivent. etre laisses a des arrange
ments. speciaux entre les .Etats limitrophes. 

53. II appartient aux Gouvernements. des 
Etats riverains de regler, par des arrangements 
speciaux, le regime sanitaire des voies fluviales. 

TITRE II. 

DISPOSITIONS SPEOIALES AUX. PAYS D'ORIENT 

ET D'EXTREME-ORIENT. 

SEC'l'ION I. - .111 esures dans les ports con
ta,nines au· dJpart des . navfres. 

54. Toute personne, y compris Jes gens de 
!'equipage, prenant passage a bord p.'.un navire 
doit etre, au moment de l'embarquement, 
examinee individuellement, de jour, a terre, 
pendant le temps necessaire, par un m~de_cin 
delegue de l'autorite , publique. L'autorite 
consulaire dont releve le .navire peut assister 
a cette visite. 

Par derogation a cette stipulation, a Alexan, 
drie et a Port-Said, la. visite medicale peut 
avoir lieu a bord, quand l'autorite sanitaire 
locale le j uge utile, sous la reserve q ue Jes 
passagers de 3° classe ne seront plus ensuite 
autorises .a quitter le bord. Cette visite medi
cale peut etre·faite de nuit pour Jes passagers 
de lre et de 2° classes, ma.is non ·po1c1,r les 
passagers de. 3° classe. 

-SECTION II. - Mesures a l'egard des nav·ires 
ordinaires venant de ports du· Nord conta

rnines et se preseniant a l' entree du canal 
de Suez OU dans les· ports egyptiens. 

55. Les navires ordfnaires indernnes venant 
d'un port, contamine de peste OU de cholera, ' 
d'Europe ou du bassin de la Mediterra.nnee, et 
se presentant pour . passer. le Canal de Suez, 
obtiennent le passage· en quarantaine. Ils 
continuent leur trajet en observation de cinq 
jours. 

56. Les navires ordinaires indemnes, qui 
veulent aborder en Egypte, peuvent s'arreter 



77 26· F E B R U A R I. -1914 

a Alexandrie ou a Port-Sa!d, ou les passagers 
acheveront le temps .de ·!'observation de cinq 
jours, soit a bord,-soit dans une statioffsanitaire, 
selon ,la decision de l'autorite sanitaire locale. 

57. Les mesures auxquelles seront soumis 
les . navires in,fectes et suspects, venant d'un 
port, contamine de peste ou de cholera, d'Eurcipe 
ou des rives• de .la Mediterranee, et desirant· 
aborder dans un des ports d'Egypte ou passer 
le Canal de Suez, seront determinees par le 
Cons!]il sanitaire d'Egypte, conformement aux 
stipulations de la presente Convention. ·· · 

Les reglements contenant ces • mesures 
dev~ont, pour devenir executoires, etre- accep'tes 
par les diverses Puissances representees • au 
Conseil; ils fixeront le regime impose aux 
navires, aux passagers et aux marchandises et 
devront etre presentes dans le plus bref delai 
possible. 

SECTION III. - -Mesures dans ld Mer Roitge. 

A. M esures a l' egard des n~vires ordinai;·es 
venant dit Sud, se presentant dans lea ports 

de la 11{ er Rouge ou · allant ·ver s . la 
M editerranee. 

58. Independamment des dispositions gene
rales qui font l'objet de · la section III 'du 
chapitre 2 du titre I, concernant la classification 
et le regime des navires infectes, suspects ou 
indemnes, les prescriptions speciales, contenues 
dans les articles· ci-apres, sont applicables aux 
navires ordinaires venant du Sud et entrant-dans 
la• Mer Rouge. 

59. Les navires indemries devront avoir 
complete ou auront a completer, en observa
tion, cinq jours plein_s a partir' du moment de 
leur depart du dernier port contamine. 

· Ils auront la faculte de passer le Canal de 
Suez· en quara·ntaine et entreront dans la 
Mediterranee en continuant ]'observation susdite 
de cinq jours. Les navires ayant un medecin 
et une etuve ne subiront pas la desinfection 
avant le transit en quarantaine. 

60. Les navires suspects sont traites d'une 
fagon differente suivant qu'ils ont ou qu'ils 
n'ont pas a bord un medecin et un appareil 
de desinfection (etuve). 

a) Les navires, ayant un medecin et ··un 
appareil de desinfection (etuye), remplissant Ies 
conditions voulues, sont admis a passer le Canal 
c(e Suez en quarantaine clans les conditions du· 
reglement pour le transit. 

b) Les autres navires suspects, n'ayant ni 
medecin ni appareil de desinfection (etuve), 
sont, avant d'etre admis a transiter en quaran-

taine, retenus a Suez ou aux Sources de Morse 
pendant' le temps necessaire pour executer les 
mesures de ·d~sirifection prescrites et s'assurer 
de l'etat ·sanitaire du navire. 

S'il s'agit de navires postaux ou de paquebots 
specialement affectes au transport des voya
geurs, sans appareil ·de desinfection (etuve), 
mais ayant un medecin. a boi:d; si· l'autorite 
locale a !'assurance, par une constatation 
officielle, que les mesures d' assainissement et 
.de desinfection ont ete convenab.lement pra
tiquees, soit au point de depart,.,soit pendant la 
traversee, le passage en qua·rantaine est accorde. 

S'il s'agit de navires postaux ou de paquebots 
specialement affectes au transport des voya
geurs, sans appareil de desinfection (etuve), 
mais ayant un medecin a bord, si le dernier cas 
de peste' ou de cholera remonte a plus de sept 
jours ·et si l'etat sanitaire du navire est satis
faisant, la lib re pra tiq ue peut. etre donnee a 
Suez, lorsque les operations reglement1tires 
sont· terminees. 

Lorsqu'un bateau · a un trajet indemne de 
moins de sept jours, les·passagers a destination 
d'Egypte sont debarques dans un etablissement 
designe par le Conseil · d' Alexandrie et isoles 
pendant le temps necessaire pour completer 
J'.observation de cinq jours. Leur linge • ·sale 
et leurs effets· a usage sont desinfectes. Ils 
re9oivent alors la libre pratique. 

Les bateaux ·ayant un trajet indemne de 
moins de sept jours et demandant a obtenir 
la libre pratique en Egypte sont retenus dans 
un etablissement designe par le Conseil cl' Alexan
drie le temps necessaire pour completer !'obser
vation de cinq jours; ils subissent les mesures 
reglementaires concernant les navires suspects. 

Lorsque la peste ou le cholera s'est. montre 
exclusivement dans !'equipage, la desinfection 
ne porte que sur le linge sale de celui-ci, mais 
sur tout ce linge sale, et s'etend egalement aux 
postes d'habitation de !'equipage. 

61. Les navires infectes se divisent en n11,vires 
avec medecin et appareil de desinfection (etuve) 
et navires sans medecin et sans appareil de 
desinfection (etuve). , 

a) Les navires sans medecin et sans appareil 
de . desinfection (etuve) sont arretes aux 
Sources de Moise (1).; les personnes presentant 
des· symptomes de peste ou de cholera sont 

(1) Les malades sont autant que possible 
debarques aux Sources de Moise; les autres 
personnes peuvent subir !'observation dans une 
station sanitaire designee par le Conseil sanitaire 
maritime et quarantenaire 'd'Egypte (lazaret 
des pilotes). 
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debarqu'ees et isolees ·dans un hopital. La 
desinfection est pratiquee d'une fa9on complete. 
Les autres passagers sont ·debarque& et isoles 
par groupes composes de personnes aussi peu 
nombreuses . que possible, . de maniere que 
l'~nsemble ne soit pas .solidaire d'un groupe 
particulier si la. peste ou le cholera venait· a 
se developper. -Le linge :sale, les objets ·.•a 
usage, les vetements de !'equipage . et . des 
p~ssagers sont desinfectes ainsi q ue le na vire. 

TI est bien entendu qu'il ne s'agit. pas du_ 
dechargement des marchandises, mais seulement 
de la desinfection de la partie du navire qui 
a ete infectee. 

Les passagers. resteront pendant cinq jours 
dans un etablissement designe par le ConseH 
sanitaire maritime et quarantenaire d'Egypte. 
Lorsque Jes cas de .peste ou de cholera remon
teront a plusieurs jours, la duree de l'isolement 
sera diminuee. Cette duree · variera ·selon 
l'epoque de la guerison, de la mort ou de 
l'isolement du dernier malade. Ainsi, lorsque 
le dernier cas de peste ou de cholera se sera 
termine depuis six jours par la guerison ou la 
mort, ou que le dernier malade aura ete isole 
depuis six jours,l'observation durera un jour; s'il 
ne s'est ecoule qu'un laps de cinq jours, !'obser
vation sera de deux jours; s'il ne s'est ecoule 
qu'un laps de quatre jours, !'observation sera 
de trois jours; s'il ne s'est ecoule qu'un laps 
de trois jours, !'observation sera de quatre 
jours; s'il ne s'est ecoule qu'un laps de deux 
jours ou d'un jour, !'observation sera de cinq 
jours. 

.b) Les navires- avec medecin et appareil de 
desinfection (etuve) sont arretes aux Sources 
de Moise. Le .medecin du bord doit declarer, 
sous serment, quelles sont Jes personnes a bord 
presentant des symptomes de peste, de cholera. 
Ces malades sont debarques et isoles. 

Apres -le debarquement de ces malades, le 
linge sale du reste de_s passagers, que l'autorite 
sanitaire considerera comme dangereux, et de 
!'equipage subira la desinfection a bord. 

Lorsque la peste ou le cholera se sera montre 
exclusivement dans !'equipage, la desinfoction 
du linge ne portera que sur le linge sale de 
!'equipage et le linge des post~s de !'equipage. 

Le medecin du bord doit. indiquer aussi, sous 
serment, la partie ou le compartiment du navire 
et la section de l'hopital dans lesquels le ou les 
malades ont ete transportes. Il doit declarer 
egalement, sous serment, quelles sont Jes per
sonnes qui ont ete en rapport avec le pestifere 
ou le cholerique depuis la premiere manifesta
tion de la maladie, soit par des contacts directs, 

soit par des contacts avec des objets qui pour
raient · etre contamines. Ces seules personnes 
seront considerees comine. suspectes. 

La partie ou le compartiment du navire 
et la section de l'hopital dans lesquels le ou Jes 
malades auront ete· transportes, seront com
pletement desinfectes, On entend par ,,partie 
du navire" la cabine du malade, Jes cabines atte
nantes, le couloir de ces cabines, · le pont, · les 
parties du pont sur lesquelles le ou les malades 
auraient sejourne. 

S'il est impossible de desinfe'cter la partie .oU: 
le compartiment du navire qui a ete occupe par 
Jes -personnes atteintes .de j::,este ou de cholera; 
sans debarquer les personnes declarees suspec
tes, ces personnes seront ou placees sur un aU:tre 
navire specialement affecte a cet usage, ou 
debarquees et logees · dans l'etablissement 
sanitaire, sans contact avec Jes malades, 
lesquels doivent etre places dans l'hopital. 

La duree de ce -sejour sur le navire ou· a 
terre pour la desinfection sera aussi courte que 
possible et n'excedera pas vingt-quatre heures. 

Les suspects subiront, soit sur leur batiment, 
. soit sur le na vire affecte a cet usage, une o bser
vation dont la duree variera suivant les cas 
et dans les termes prevus au 3° alinea_ du 
paragraphe (a). 

Le temps pris par Jes· operations reglemen
taires est compris dans la duree de !'obser
vation. 

Le passage en quarantaine peut etre accorde 
avant !'expiration des- delais indiques cicdessus, 
si l'autorite sanitaire le juge possible. Il sera, 
en tout cas, accorde lorsque la desinfection 
aura· ete accomplie, -si le navire abandonne, 
outre ses malades, Jes ,personnes indiq uees 
ci-dessus comme ,,suspectes". 

Une· etuve placee sur un ponton peut venir 
accoster le navire pour rendre plus rapides Jes 
·operations .de desinfection. 

Les navires infectes demandant a obte~ir la 
libre pratique en Egypte sont retenus aux 
Sources de Moise cinq jours; ils subissent, en 
outre, les ·memes mesures que celles adoptees 
pour Jes na vires infectes arrivant en E;,rope. 

B. 1W esures a l' egard des navires ordinaires 
venan/ de ports contamines du H edjaz, en 

temps de pilerinage. 

62. A l'epoque du pelerinage de·Ja Mecque, 
si la peste ou le cholera-sevit au Hedjaz, les 
navires provenant du Hedjaz ou de toute autre 
partie de la cote arabiq'ue de la ]\for Rouge, 
sans y avoir embarque des pelerins ou masses 
analogues ·et qui n'ont pas eu a bord, durant 
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la .. traversee, d'accident suspect, .sont places 
dans la ca,tegorie des navires ordinaires suspects. 
Ils sont soumis aux mesures preventives. et au 
t~aitement imposes a ces navires .. 

S'ils. sont .. a. destination de . l'Egypte·, · ils 
subissent, .. · dans . un . etablissement sanitaire 
d~signe par le. Conseil sanitaire maritime et 
quaranteriaire, une observation de cinq jours, 
a comp,ter de la date du depart, pour le cholera 
comme .po11rj la .pest.e:,,·Ils ·sont. soumis;.·en 
outre, a _1;outes les mesures prescrites pour les 
bateaux .~uspects (desinfection,. etc.) et ne sont 
admis vaj,la. libre .pratique qu'apres. visite 
medicale1favorable. · • , , . ,· 

II est imtendu que si les navires,. durant la 
traverseet out eu des accidents suspects, 
!'observation sera s.ubie aux Sources de Moise 
et sera p.e cinq jours, qu'il s'agisse de peste ;ou 
d_e -cholera. 

SECTlON IV. - Or!Janisatio;i de' la sur;eilla;ce 
. et 'de la .disinfection' ,i Suez" 'et aux So.urces 

· · ' '· de Mo'ise. 

63.. La visite medicale prevue par les 
reglements . est faite pour· chaque navire 
arrivant a Suez ,par, un ou plusieurs medecins 
de la s~ation; elle est. faite de jour pour Jes 
provenances des ports contamines de peste ou 
de cholera. · Elle peut avoir lieu, meme· de 
nuit, sur ces navires qui. se presentent pour 
transiter le Canal, s'ils sont eclaires a la lumiere 
electrique, et toutes les fois que l'autorite 
sanitaire locale a l' assurance q ue les conditions 
d' eclairage sont suffisantes. 

64. Les medecins de la station de Suez 
sont au nombre de sept au mains, un medecin 
en chef, six titulaires. Ils doivent etre pourvus 
d'un diplome regnlier. et choisis de preference 
parmi Jes medecins ayant fait des etudes 
speciales pratiques d' epidemiologie et de 
bacteriologie. Ils sont nommes par le Ministre 
de flnterieur, sur la presentation du .Conseil 
sallitaire maritime et quarantenaire d'Egypte. 
Ils re,oivent un traitement qui, de huit mille 
francs, peut s'elever progressivement a douze 
mille francs pour les six medecins et de douze 
mille a quinze mille francs pour le medecin 
en chef. 

Si le service med~ca1 6tait encore insuffisa~1t. 
on aurait recours aux medecins de la marin~ 
des differants Et_ats : ces medecins seraient 
places sous l'autorite du medecin en chef de 

' la station sanitaire. · 
65. Un corps de gardes sanitaires est char :e 

d' assurer la surveillance et l' execution des 
mesures de prophylaxie appliquees dans. le 

Canal de Suez, a l'etablissement des Sources
de Moise et a Tor. 

66. Ce corps ·comprend dix gardes. 
Il ·est recrute parmi les anciens sous-officiers. 

des armees et marines ·europeennes et egyp· 
tiennes. 

Les gardes sont nommes, apres que leur 
competence a ete constatee par le Conseil, darn, 
les formes, prevues a !'article 14 du decret, 
khedivial, du. ,19 juin·•l893.-

67. Les gardes sont divises en deux classes ~ 
la Ire classe comprend quatre gardes; 
la 2• comprend six gardes. 
68. La solde annuelle · allouee aux gardes, 

est pour: 
la Ire classe, de 160 'i. eg .. a· 200 1. eg. ; 
la 2° classe, de 120 I. eg. a 168 ~ eg. ; 
avec augmentation progressive ·jb.squ'a ce, 

que le maximum soit atteint. 
69. Les · gardes sont investis du caractere· 

d' agents de la force publique, avec droit de
requisition eri cas d'infraction aux reglements
sanitaires. 

Ils sont places sous Jes ordres immediats du. 
directeur de .l'office de Suez ou de Tor. 

SECTION V. ~ Passage e'n quarantaine d1i. 
. Canal de Suez. 

70. L'autorite sanitaire de Suez accorde le, 
passage en qtiarantaine. Le Conseil en est. 
immediatement informe. 

Daus Jes cas douteux, la decision est prise par· 
le Conseil. 

71. Des que l'atitorisation prevue a·l'article· 
precedent est accorflee, un telegramme est 
expedie it l'autorite designee par chaque Puis
sance. · L' expedition du telegrainme est faite

. aux frais du navire. 
72. Chaque Puissance edictera des disposi-

tions penales contre les batiments qui, abandon
nant le parcours indique par le capitaine, 
aborderaient indument un des ports du terri
toire de· cette Puissance. Seront exceptes- les 
cas de force majeure et de reliiche forcee. 

73. Lors de l'arraisonnement, le capitaine
est tenu de declarer s'il a a son bord des equipes. 
de chauffeu.rs indigenes ou de serviteurs a gages
quelconques, non inscrits sur le role d'equipagec 
ou le registre a cet usage. 

Les questions suivantes sont notamment 
posees aux capitaines de tous les navires sec 
presentant a Suez, venant du Sud. Ils y 
repondent sous serment : 

,,Avez-vous des auxiliaires: chauffeurs ou 
autres gens de service, non inscrits sur le role· 
de !'equipage ou sur le registre special ? Quelle 
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est leur -nationalite ? Ou les avez-vous em
barques ?" 

Les medecins sanitaires doivent s'assurer de 
la presence de ces auxiliaires et s'ils constatent 
qu'il y a des·manquants parmi eux, chercher 
avec soin les causes de !'absence. 

74. Un officier sanitaire et deux gardes 
.sanitaires montent a .bord. Ils .doivent accom-

- -
pagner le_ navire jusqu'a Port-Said. ·Ils ont 
pour mission d'empecher les communications 
-et de , eiller a l' execution des mcsures "prescrites 
pendant la ·trave'rsee du Canal. · ·' 

75. Tout embarquement ou debarquement 
-et tout transbordement de passagers ou- .de 
marchandises sont interdits pendant le parcours 
du Canal de Suez a Port-Said. 

Toutefois, les voyageurs peuvent s'embarqrier 
a PortcS~!i en quarantaine.·· · • · - · · 

76. Les navires transitant en quarantaine 
<loivent effectuer le parcours de Suez.· a Port
Said ·sans garage: 

En cas d' echouage,ou de garage indisperisal)le, 
Jes operations necessaires sont effectuees par 
le personnel du bord, en evitant toute com
munication avec le personnel de la Compagnie 
du Canal de Suez. 

77. Les transports de troupes par bateaux 
suspects ou infectes transitant en quarantaine 
sont tenus de traverser le Canal seulement de 
jour. S'ils doivent sejourner de nuit dans le 
canal, ils prennent leur mouillage au lac 
Timsah ou dans le grand lac. 

78. Le stationnement des navires trinsitant 
-e~ quarantaine e'st interdit dans le port de Port
.Said, sauf dans les .cas prevus aux articles 75, 
alinea 2, et 79. 

Les · operations de ravitaillement d'oivent 
€tre pratiquees avec les moyens du bord. 

Les chargeurs ou toutes- autres personnes, 
<1ui seraient montes a bord, sont isoles sur le 
ponton quarantenaire. Leurs vetements y 
subissent la desinfection reglementaire. 

79. Lorsqu'il est .indispensable, pour les 
navires transitant en quarantaine, de prendre 
du· charbon a Port-Sa'id> ces navires doivent 
-executer cette operation dans un endroit 
offrant _les -garanties necessaires d'isolement 
. et de . surveillance sanitaire, qui sera indiqu~ 
par le Conseil sanitaire. Pour les na vires .1,, 

bord desq uels une surveillance efficace de cette 
operation est possible et ou tout contact .avec 
les gens du bord peut etre evite; le charbonnage 
par les ouvriers du port est autorise .. La ·nuit, 
le lieu. de l'operation doit etre eclaire a -la 
lumiere electrique. 

80. Les pilotes, les electriciens, Jes . agents 

de la Compagnie et les ,gardes sanitaires sont· 
deposes a Port-Said, -hors du port, entre les 
jetees, et de la conduits directement au-pontori 
de quarantaine, 011 · leurs vetements subissent 
la desinfection lorsqu'elle est jugee necessaire. 

81. Les navires de guerre ci-apres deter
mmes beneficient, pour le' passage du Canal 
de Suez, des dispositions suivantes : 

Ils seront · reconnus indemnes par l'autorite 
quarantenaire sur la production d'un certificat 
emanant des mec;lecins du bord, ·cciptresigne 
par le_ Commandant et affirmant sous· serm:ent : 

a) qu'il n'y a eu a bord, soit au 'moment 
du depart, soit pendant la travers'ee, aucun 
cas de peste ou de cholera ; 

b) qu'une visite minutieuse de toutes les 
personnes \)Xistant a bord, · sans exception, a 
ete passee moins de douze heures avant·l'arrivee 
dans le port egyptien et. qu'elle -n'a revele 
aucun cas de ces mal_adies. · 

Ces navires sont exempts d.e la visite medicale 
et re9oivent immediatement ·libre pratique, a 
la condition qu'ils aient complete, a partir de_ 
leur depart du dernier port contamine,- · une 
periode de cinq jours pleins. 
. __ Ceux de ces -navires qui n'ont pas complete 
la periode exigee, peuvent transiter le Canal 
en quarantaine sans subir la visite medicale, 
pourvu qu'ils produisent le susdit certificat a 
l'autorite quarantenaire. 

L'autorite quarantenaire a -neanmoins le 
droit de faire pratiquer, par ·ses agents, la visite 
medicale a bord des .navires de guerre toutes 
les fois qu'elle le juge necessaire. · 

Les navires de guerre, suspects ou infectes, 
seront soumis aux reglements en· vigueur. 

Ne sont considerees comme navires•de guerre 
que les unites de combat. Les bateaux0 

transports, les navires-hopitaux. entrent dans 
tla categorie des navires ordinaires.' 

82. · Le Conseil saiiitaire, maritime et 
quarantenaire d'Egypte est autorise a organiser 
le transit du territoire egyptien, par voie ferree, 
des malles postales et des passagers ordinaires 
venant de pays contamines dans· des ti'ains 
quarantenaires, sous les conditions determinees 
dans !'annexe I . 

SECTION VI. - Regirrie.sanitaire applicable 
au Golfe Persique. 

83. La reglementation sanitaire telle qu'elle 
e_st instituee par les articles · de la presente 
Convention sera appliquee,- en ce qui concerne 
les na vires penetrant dans le Golfe Persique, 
par les autorites sanitaires -des ports d'arrivee. 
· Cette reglementation est soumise, sous le 
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rapport · de· la classification des navires ainsi 
que du regime a leur faire subir dans le Golie 
Persiq ue,. aux trois reserves suivantes : 

1 °. la surveillance des passagers et de 
l'e_quipage sera toujours remplacee par une 
obser.v.ation de meme duree; 

2°. les navires indemnes ne_ pourront y 
recev:oir libre pratique qu'a la condition d'avoir 
complete cinq jours pleins a partir du moment 
de leur depart du dernier port contamint\ ; 

3°. en ce qui concerne Jes navires suspects, 
le delai de cinq jours pour !?observation de 
l' equipage et des passagers com ptera a partir 
du moment oii. il n'existe plus de cas de peste 
OU de cholera a bord. 

. TITRE III. 

DISPOSITIONS SPECIALES AUX PELERINAGES_. 

CHAPITRE PREMIER. 

Prescriptions genemles. 

84. Les dispositions de !'article 54 du titre 
II sont applicables aux personne; et objets a 
destination du Hedjaz ou de l'Ira4:Ara·bi et 
qui doivent etre embarques a bord d'.un navire 
a pelerins, alors meme que le port d'embarque
ment, ne serait pas contamine de peste ou de 
cholera. 

85. Lorsqu'il existe des cas de peste ou de 
cholera dans le port, l'embarquement ne se fait 
a bord des navires ·a pelerins qu'apres que 
les personnes reunies · en groupes . ont, ete 
somnises a une observation permettant de 
s'as~urer qu'aucune d'elles n'est atteinte de la 
peste OU du cholera. 

II est entendu que, pourexecutercettem~sure, 
chaque Gouvernement pent tenir compte des 
circonstances et possibilites locales. 

86. Les pelerins sont tenus, si Jes circon
stances locales le permettent, de justifier des 
moyens strictement necessaires pour accomplir 
le pelerinage, specialement du billet d'aller 
et retour. 

87. Les navires a .vapeur sont seuls admis 
a faire le transport des pelerins au long cours. 
Ce transport est interdit aux autrcs·bateaux. 

88. Les navires a pelerins faisant le cabotage 
destines aux transports de courte duree dits 
,,,voyages au cabotage'' sont soumis arix pres
criptions contenues dans le Reglement special 
applicable au· pelerinage du Hedjaz qui sei-a 
publie par le Conseil de sante de Constantinople, 
conformement aux principes edictes dans la 
presente Convention. · 

89. N'est pas considere co:inme navire a 
pelerins celui q ui, outre ses passagers· ordinaires, 
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parmi lesquels peuvent etre compris ]ps pi:lerins 
des classes superieures, embarque des peleiins 
de la derniere classe, en proportion moindre 
d'u·n pelerin par cent tonneaux de jauge brute. 

90. Tout navire a _pelerins se trouvant dans 
l~s eaux ottomanes doit se conformer aux 
prescriptions contenues clans le Reglement 
special applicable au pelerinage du Hedjaz 
qui sera publie par le Conseil de sante de Con
stantinople, conformem~rit a_ux principes edi~tes 
dans la presente Convention. 

91. Le capitaine est'te"uu de payer la totalite 
des taxes sanitaires exigibl~s des pelerins. Elles 
doivent etre comprises clans le prix du billet. 

92. Autant que faire se peut, les pelerins 
qui debarquent ou embarquent clans Jes stations 
sanitaires. ne doivent avoir entre eux aucun 
contact Slll' les points de debarquement. 

Les pelerins debarques doivent etre repartis 
ai,i campement en groupes aussi peu nombreux 
que possible. 

II est necessaire de leur fournir une bonne eau 
potable, soit qu'on la trouve sur place, soit 
qu'on l'obtienne par distillation. 

93. Lorsqu'il y a de la peste on du cholera 
au Hedjaz, Jes vivres emportes par.les pelerins 
sont detruits si l'autorite sanitaire le juge 
necessaire. 

CHAPITRE II. 

N avires a pelerins. - Installations sanitaires. 

SECTION L - Condi!ionneme1it ge;neral des 
nav1.res. 

94. Le navire_ doit pouvoir loger les p~lerins 
dans l'entrepont. 

En dehors · de !'equipage, le navire doit 
fournir a chaque individu, quel que soit son 
age, une surface de 1 m. 50 carres, c'est-a-dire 
16 pieds carres anglais, avec une hauteur 
d'entrepont d'.environ l m. SO. 

Pour Jes navires qui font, le cabotage, chaque 
pelerin doit disposer d'un espace d'au moins 2 
metres de largeur clans le long des plats-bords 
du navire. 

95. De chaque cote du navire, sur le pout, 
doit etre reserve un endroit derobe ·a la vue et 
pourvu d'une porµpe a main, de maniere ii 
fournir de l'eau de mer pour les besoins des 
pelerins. Un local de cette ·nature doit etre 
exclusivement affecte aux femmes. 

96. Le navire doit etre pourvu, outre Jes 
lieux d'aisances a !'usage de !'equipage, de 
latrines a effet d'eau ou pourvues d'un robinet 
clans la proportion d'au moins une hitrine pour 
chaque centaine 4e personnes ernbarquees. 

6 

I 
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·De~ latrine~ doivent. etre affect~es excltisive'
inent aux femmes. 

Des lieux d'aisances 'ne 'doivent pas exister 
dan~ les entreponts ni dans la cale: 

97. Le navire doit et.re muni de deux locaux 
"'ffectes a, la ·cuisine personnelle des pelerins. 
II est. interdit aux pelerins · ,de faire" du feu 
ailleurs,. notamment sur le pont. 

98 . . :Des locaux d'infi~nierie offrant de bon-
, ne~ conditi~ns de securite et'de salubrite dciivent 

etre reserves au logernerit 'des malades. 
· Ils· s'erqnt disposi~ de manie't_e · a poli~oir 
isoler, d'apres le genre.de m_aiadie, les personnes 
atteirites d'affections trans;nissibles. 

L'i~fi;merie doit pouvoi_:r; recevoir' au moi_ns 
5 p. · 100 des pelerihs. em barques. a raison de 
3 metres carres par_ tete. 

99. Chaque navfre doit ~voir a· bord les 
medicaments, les desinfectants et · les obj ets 
necessaires aux soins des malades. Les reglec 
ments faits pour ce genre de·navires par chaque 
Gouverriement doivent determiner la nature 
et.la quantite des· medicaments (1). Les so"ins 
et les remedes sont fournis gratuitement aux 
pelerins. 

1()0. Chaque navire embarqiiant des pelerins 
doit avoir a bord un medecin regulierement 
diplome et commissionne par le Gouvernement 
du pays auquel le navire appartient OU par le 

· Gouvernement du port 011 le navire prend des 
pelerins. Un ~econd medecin doit etre em
parque des que le nombre des pelerins portes 
par le na '\tire. depasse mille. · 

101. Le ea pitaine est teriu de faire a pposer 
a bord, dans un endroit apparent et accessible 
aux interesses, des afliches redigees dans les 
principales· langues des pays habites par les 
pelerins a e~barquer, et incj.iquant : 

.1°. la destination du navire; 
2°. le prtx des billet~ ; 
3°. la ration·journaliere en eau et ·en vivres 

allouee a chaque pelerin; 
4°. le· taril des vivres rion compris dans la 

ration journaliere' et devant etre payes a part. 
102. Les gros bagages_ des pelerins sont 

enregistres, numerotes et places dans la cale. 
Les pelerins rte peuvent garder avec eux que 
les objets strictement necessaires. Les regle
ments faits pour ses navires par chaque Gouver
nement en 'de.terminent la nature, la quantite 
et les dimensions. 

103. Les prescriptions qu chapitre I, du 

(1) II est desirable que chaque navire soit 
muni des principaux agents d'imniunisation 
(serum entipesteux, vaccin de Haffkine, etc.). 

chapitre II (sections I, II. ~t III), ainsi_que du 
chapitre III· du present, titre, se:ront aflichees, 
sous la_ form!!· d'un regl~ment, 'dans · la· langue 
de la nationalite du navire ainsi que d\),ns les 
principales langues· des· pays habites par ·1es 
pelerins a embarquer, en mi 'endroit··apparent 
et accessible, sur. chaque· pont · et entrepont 
de tout navire transportant' des pelerins." 

SEcT~ON II. -· 111 esure8 a prentl;re avant le 
depart. 

104.'' Le capitaine ou, a defaut du capitaine, 
le proprietaire· oil ·!'agent de tout navire a 
pelerins_est· tenu de declarer a l'autorite com
petente du port du depart- son intention 
d'embarquer des pelerins, au moiris trois jours 
!tvant le depart. Dans' les ports d'escale, le 
capitaine ou, a defaut de capitaine, le pro
prietaire OU l'agent de tout navire a pelerins 
est tenu de.faire cette meme declaration douze 
heures avant le depart du· navire. Cette 
declaration doit indiquer le jour projete pour 
le depart et la destination du navire. 

105. · A la suite de la declaration prescrite 
par !'article precedent, l'autorite competente 
fait proceder, aux frais du capitaine, a !'inspec
tion et au mesurage du navire. L'autorite 
consulaire dont releve le navire pent assister 
£ cette inspection. ' 

II est procede seulement a !'inspection, si le 
capitaine est deja pourvu . d'un pertificat. de 
mesurage delivre par l'autorite competente 
de son pays, a moins qu'il n'y ait soup9on· que 
le document ne. reponde plus a l'etat. du 
navire (1). 

106. ·L'autorite ·competente ne• permet le 
depart d'un riavire- a pelerins qu'apres s'etre 
assuree: 

a) . que le navire a ete mis ·en etat de proprete 
parfaite et, au besoin, desinfecte ; 
··b) · que le navire est en etat d'entreprendre 

le voyage -sans danger, qu'il est· bien' equipe, 
bien amenage, bien aere, pourvu d'un nombre 
suflissant d' embarcations, qu'il ne contient ·,rien 
a bord qui soit on· puisse devenir nuisible ii,. la 

· (1) L'atitorite competente e·st actuellement : 
dans les Indes -anglaises un fonctionnaire 
( officer) designe a cet effet par le Gouvernement 
local (Native passenger Ships Act, 1887, art. 7) ; 
- dans les Indes neerlandaises, le maitre du 
port; '- en Turquie, l'autorite sariitaire; .:... 
en Autriche-Hongrie, l'autorite du port; -
en Italie, le capitafoe de port; - en France, 
en Tunisie et en Espagne, l'autorite sanitaire; 
- en_ Egypte; l'autorite sanitaire · quarante- · 
naire, etc. · · 
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s;i,nte ou a la securite des passagers, que le_ pont 
est en bois ou en fer recouvert de bois ; 

c) qu'ilexiste abord, en sus de l'approvision
nement de !'equipage et convenablement 
arrimes, des vivres ainsi que du combustible, 
le tout de bonne qualite et en quantite suf
·fisante pour tous Jes p elerins et pour toute la 
duree declaree du voyage ; 

d) que l'eau potable e'inbarquee est de bonne 
qualite et a une origine ·a l'abri de toute con
tamination; qu'elle existe en quantite suffi
sante; qu'a bord Jes reservoirs d'eau potable 
sont a l'abri de toute souillure et fermes de 
sorte que la distributi_on de l'eau ne puisse se 
faire que par Jes robinets ou Jes pompes. Les 
appareils de distribution dits ,,su9oirs''. sont 
absolument interdits ; · · 

e) que le navire possede un appareil distil
latoire pouvant ·produire une quantite d'eau 
de 5 litres au moins, par tete et par jo_ur, pour 
toute: personne embarquee, y compris !'equi
page;. 

f) que)e navire possede une etuve a desin
fection dont la securite et l'efficacite auront 
ete constatees par l'.autorite sanitaire du port 
d'embarquement des pelerins; 

. g) .que !'equipage comprend un med~cin 
dipl6me et commissionne (1), soit par le (ilou
vernement du pays auquel le navire appartient, 

. soit par le Gouverhement du port ou le navire 
prend des pelerins, et que le navire possede 
des medicaments, le tout conformement au 
articles 99 et 100 ; 

h) que le pont du navirE; est degage de 
toutes marchandises et· objets encombrants; 

i) que Jes dispositio~s du navire sont telles 
q ue les mesures prescrites ·par la Section III 
ci-apres peuvent etre executees. 

. 107. Le capitaine ne peut partir qu'autan~ 
qu'il a en mains: 

1 °. une liste visee par l'autorite competente 
et indiquant le nom,'le sexe et le nombre total 
des pelerins qu'il est autorise a embarquer; 

2°.. une patente de sante constatant le 
nom, la 'nationalite et le tonnage du navire, 
le nom du capitaine, celui du medecin, le 
nombre exact des personnes embarquees (equi
page, pelerins et autres passagers), la na~ure 
de la cargaison, le lieu du depart. 

L'autorite competente indique sur la patente 
si le chiffre reglementaire des p elerins est 
atteint. ou non, et, dans le cas ou ii ne le serait 
pas, le nombre complementaire des passagers 

· (1) Exception est faite pour Jes Gouverne
m~nts qui n'ont pas de medecins commissionnes. 

que le navire est· autorise a embarquer dans Jes 
escales subsequentes. 

SECTION III. ~: M esures a prendre pendant la 
traversee. 

108. Le pont doit, pendant la traversee, 
rester degage des objets encombrants; ii doit 
etre reserve jour et nJ!.i_t aux :personnes em
barquees· et mis gratuitement a leur disposition. 

109. Chaque jour, les entreponts doivent 
etre nettoyes avec soin et frottes au sable sec, 
avec lequel on melange des desinfectants, pen- -
dant que Jes p_elerins sont sur le pont. 

110. Les latrines destinees aux passagers, 
aussi bien que celles de I' equipage, doivent etre 
tenues proprement, nettoyees et desinfectees 
trois fois par jour. 

111. Les excretions et dejections des per
sonnes presentant des symptomes de peste 
ou de cholera doivent etre recueillies dans 
des vases contenant une solution desinfectante. 

Ces vases sont vides dans les latrines, qui 
doivent etre rigoureusement desinfectees apres 
chaque projection de matieres. 

11~. Les objets de literie, Jes tapis, Jes 
vetements qui ont ete en .contact avec Jes 
malades vises cians I' article precedent, doivent 
etre immediatement desinfectes. :L'obser
vation de.cette regle est specialement recom
mandee pour Jes vetements des personnes qui 
approchent ces malades, et qui ont pu etre 
souilles. 

Ceux des objets ci-dessus qui n'ont pas de 
valeur doivent etre, soit jetes a la mer, si le 
navire n'est pas dans un port ni dans un canal, 
soit detruits par le feu. Les autres doivent 
etre portes a l'etuve dans des sacs impermeables 
laves avec une solution desinfectante. 

113. Les. locaux occupes par Jes malades, 
vises dans I' article 98, doivent etre rigoureuse
ment desinfectes. 

114. Les navires a, pelerins _sont obligatoire
ment soumis a des operations de desinfection 
conformes aux reglements en vigueur sur la 
matiere dans le pays dont ils portent le pavilion. 

115. La quantite d'eau potable mise chaque 
jour gratuitement a la disposition de· chaque 
pelerin, quel que soit son age, doit etre d'au 
moins 5 litres. 

116. S'il y a -doute sur la qualite de l'eau 
potable ou sur la possibilite de sa contamination, 
soit a son origine, soit au cours du trajet, l'eau 
doit etre bouillie ou sterilisee a utrement et le 
capitaine est tenu de la rejeter a la mer au 
premier port de relache ou ii lui est possible 
de s'en procurer de meilleure. 

6* 
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117. Le medecin visite le~ pelerins, soigne 
Jes malades et veille a ce que, a bord, Jes regles 
de !'hygiene s,oient observees. II doit notam
ment: 

1 °. s'assurer que Jes vivres distribues a~x 
pelerins sont de bonne qualite, que leur quan
tite est conforme aux engagements pris, qu'ils 
·sont convenablement prepares ; 

2°. s'assurer que Jes prescriptions deTarticle 
115 relatif a·la'·distribution de l'eau sont obser
vees; 

3°. s'il y a doute sur la qualite ·de l'eau 
potable, rappeler· par' ecrit au capitaine les 
prescriptions de l' article 116 ; 

4°. s'assurer que le navire est maintenu en 
etat constant de proprete, et specialement que 
les latrines sont nettoyees conformement aux 
prescriptions de !'article llO; 

5°. s'assurer que Jes logements des pelerins 
sont maintenus salubres, et que, en cas de 
maladie transmissible, la desinfection est faite 
conformement aux articles 113 et 114; 

6°. tenir un journal de tous Jes incidents 
sanitaires survenus au cours du vo.vage et 
presenter ce journal a l'autorite competente 
du port d'arrivee. 

118. Les personnes chargees de soigner 
les malades atteints de peste ou de cholera 
peuvent sueles penetrer aupres d'eux et ne 
doivent avoir aucun contact avec les autres 
personnes ·embarquees. 

119. En cas de deces survenu pendant la 
traversee; le capitaine doit mentionner le deces 
en face du nom sur la liste visee par l'autorite 
·du port de depart, et, en outre, inscri~e sur son 
livre de· bord le nom de la personne decedee, 
son age, ·sa provenance, la cause presumee de 
la mort d'apres le certificat du medecin et la 
date du deces. 

En cas de deces par maladie transmissible, 
le cadavre, prealablement · enveloppe d'un 
suaire . impregne d'une solution desinfectante, 
doit etre j ete a la· mer. · 

120. Le ea pitaine doit veiller a ce · q ue 
·toutes Jes operations prophylactiques executees 
pendant le :voyage soient inscrites sur le livre 
de bord. Ce livre est presente par lui a 
l'autorite competente du port d'arrivee. 

Dans chaque port de relache, le capitaine 
'doit faire viser par l'autorite competente la 
liste dressee en execution de !'article 107. 

Dans le cas ou un pelerin est debarque en 
cours de voyage, le capitaine doit mentionner 
sur· cette liste le debarquement en face du 
nom du pelerin. 

En cas d'embarquement, les personnes 
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embarquees d,oivent e.tre mentionnees sur cette 
liste conformfmerit a !'article 107 precite et 
prealablemen~ au visa nouveau que doit apposer 
l'autorite con;ipetente. 

121. La patente delivree au ·port de depart 
ne doit pas e~re changee au cours du voyag~. 

Elle est visee par l'autorite ·sanitaire de 
chaque port tle relache. Celle-ili y · inscrit : 

I 

1 °. le nonibre des passagers de barques ou 
em barques· d~ns ce port ; . . 

2°. Jes incidents survemis en mer et tou
chant a la Jante ou a la vie des· personnes 
embarquees ; I . . 

3°. l' etat kanitaire du port de relache. · 
! 

SECTION IV. _L Jlf. esures a prendre a l' arrivee des 
pele~ins dans la Jlf. er Rouge. 

A. Regim~ sanitaire . applicable aux navires 
a pelerins mu4ulmans vena.nt d'un port contamine 

et all1nt.du Su.d 1,ers le Hedjaz. 

122. Les navires a pelerins venant du Sud 
et se rendant:au Hedjaz doivent, au prealable, 
faire escale a: la station sanitaire de Camaran, 
et· sont soumis au regime fixe par les articles 
123 a 125. ! 

123. Les favires reconnus indemnes apres 
visite medicale re9oivent libre pratique, lorsque 
les operationJ. suivantes sont termihees : 

Les pelerins sont debarques; ils premi.ent une 
douche-lavage OU un bain de mer; leur linge 
sale, la partiei de leurs effet.s a usage let de leurs 
bagages qui peut etre suspecte, d'a.pres l'a.ppre
ciation de l'aJtorite sanitaire, sont desinfectes; 
la· duree de c~s operations,. en y comprenant le 
debarquemeny et l'embarquement ne doit pas 
depasser quarante-huit heures. 

Si aucun ca!s avere ou suspect de peste ou de 
cholera n'est 'const,ate ·pendant ces operations, 
les pelerins seront reembarques immediatement 
et le navire ie dirigera vers le Hedjaz. 

Pour la peste, les prescriptions de l' article 24 
et de l'articl~ 25 sont appliquees en ce qui 
concerne les rats pouvant se trouver iJ, 'bord des 
navires. 1 

124. Les ~avires suspects, a bord desquels 
·n y a eu des cas de peste ou de cholera au mo
ment du depart, mais aucun cas nouveau ·de 
peste ou de :cholera depuis sept j ours, sont 
traites de la riianiere ·suivante : 

Les peleriris sont debarques; ils prennent 
une douche-lrt.vage ou un bain de mer; leur 
linge sale, la partie de leurs effets a usage et de 
leurs bagages: qui peut etre suspecte, d'apres 
!'appreciation: de l'autorite sanitaire, sont 
·desinfectes, i 

i 
I 
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En temps .de chplera, l'eau de .la cale est 
changee. . 

Les parties du na~he habitees par les malac;Ies 
sont desinfectees. La. duree de ces operations, 
en y comprenant le debarquement et l'embar
quement, ne doit pas depasser quarante-hµit 
)leures. 

Si aucun cas avere ou suspect de peste au.de 
cholera n'est constate pendant ces operations, 
les pelerins sont reembarques immediatement, 
et le na vire · est dirige sur Dj eddah, . ou . une 
seconde visite medicale a lieu a· bord. Si s_on 
resultat est favorable, et sur le vu.de la dee.Iara-, 
tioµ .ecrite des medecins du qord certifiant, s.9us 
serment, qu'il n'y a pas eu de cas de peste 
ou,- de cholera pendant la traversee, les pelerins 
sont immediatement debarques. 

Si, au contraire, un ou plusieurs cas averes 
ou suspects de peste ou de cholera ont ete con
states pendant le voyage ou. au moment de 
l'arrivee, le na:vire est renvoye a Camaran, 
ou il subit de nouveau. le regime des navires 
infectes. 

Pour la peste, les prescriptions de 1' article 22, 
6°, sont appliquees en ce qui concerne les rats 
pouvant se trouver a bord des navires. 

125. Les navires infectes, c'est-a-dire ayant 
a bord des cas de peste ou de cholera, ou bien 
ayant pr~sente des cas de peste ou de cholera 
depuis sept jours, sU:bissent le regime suivant: 

Les personnes atteintes de peste ou de 
cholera sont _ debarquees et isolees a l'hopital. 
Les autres passagers sont debarques et isoles 
par groupes composes . de personnes a ussi peu 
nombreuses que possible, . de maniere que 
!'ensemble ne soit pas solidaire d'un groupe 
particulier si la peste ou le· cholera venaient 
a s'y developper. ) 
· Le linge sale, les objets a usage, les vetements 

de !'equipage et des passagers sont desinfectes 
ainsi que le navire. La desinfection est pra
tiquee d'une fac;,on complete. 

Toutefois, l'~utorite sanitaire locale ·peut 
decider que le dechargement des gros bagages 
et des marchandises n' est pas necessaire,. et 
qu'une- partie seulement du navire doit subir 
la desinfection. 

Les passagers restent cinq jours a l'etablisse
,n:ent de Camaran. Lorsque les _ cas de peste 
ou de choiera remontent a plusieurs jours; la 
duree de l'isolement peut etre diminuee.. Cette 
duree peut varier selon l'epoque de l'apparition 
du dernier cas et d'apres la decision de l'autorite 
sanitaire. 

Le navire est dirige en_suite sur Djeddah,. ou 
est faite une visite medicale individuelle et 

rigoureuse. -Si son resultat est favorable,- le 
navire regoit · la. libre pratique. Si, au con
traire, des cas· averes de peste ou de cholera 
se sont montres a bord pendant le voyage ou. 
au moment de l'arrivee,- le navire est renvoye 
a Camaran,.ou il subit de nouveau le reginie des. 
navires infectes. 

Pour la peste, le regime prevu par l'article-22 
est applique en ce qui concerne les rats P.OUVant 
se trouver a bord des navires. 

126. Toute station sanitaire destinee a 
recevoir des pelerins doit etre pourvue d'un 
personnel instruit,·experimente et su:ffisamment 
nombreux, ainsi que de toutes·les constructions 
et installations materielles necessaires pour 
assurer l' application, dans leur integralite, des 
rnesures auxquelles lesdits · pelerins sont assu- -
jettis. 

B. Reyinie sanitaire applicable aux navires a 
pelerins musulmans vena~t du Nord et allant. 

ver s le H edjaz. 

127. Si la presence de la peste·ou du cholera 
n' est pas constatee dans le port de depart ni 
dans ses environs, et qu'aucun cas de peste 
ou de cholera ne se soit produit pendant la. 
traversee, le ·navire est immecliatement admis 
a la. ,libre pratique. 

128. Si la presence de la peste ou du cholera 
est constatee dans le port de depart ou clans 
ses environs, ou si un cas de peste ou de cholera 
s' est produit pendant la tra versee, le na vire 
est soumis, a .El-Tor, aux regles instituees 
pour les navires qui viennent du Sud et· qui 
s'arretent a Camaran.. Les navires . sont 
ensuite re,;ms en lib re pratiq ue. 

SECTION V. 

jj,J esures a prendre au retour des pilerins. 

A. Nayires a pelerins r~tournant ~ers le Nord. 

129. Tout navire a destination .de· Suez ou: 
d'un port de la Mediterranee, ayant a bord des 
pelerins ou ml!,SSes analogues, et provenant
d'un port du Hedjaz ou de tout autre port de 
la cote arabique de la l\for Rouge, est.tenu de se 
rendre ir. El-Tor pour y subir l'obser.vation et 
les. mesures sanitaires indiquees clans les 
articles 133 a 135. 

130. Les navires ramenant les pelerins 
musulrnans vers la Mediterranee ne traversent le' 
Canal qu'en quarantaine. 

131. Les agents des compagnies de naviga
tion et les capitaines sont prevenus qu'apres 
avoir fini leur observation a la station sanitaire 
de El-Tor, les pelerins egyptiens seront seuls 
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autorises a quitter definitivement le navire 
pour rentrer ensuite dans leurs foyers. 

Ne seront · reconnus comme Egyptiens ou. 
residant en Egypte que les pelerins porteurs 
d'une carte de residence emanant d'une autorite 
egyptienne et Conforme au modele etabli. 
Des exemplaires de cette carte seront deposes 
aupres des ·autorites consulaires et sanitaires 
de Djed!l,ah et de Yambo, ou les agents et capi
taines de riavires pourront les examiner. 

Les pelerins non egyptiens, tels que les Tures, 
les .R,usses, les Persans, des Tunisiens, les 
Algeriens, les Marocains, etc., ne peuvent. 
apres avoir quitte El-Tor, etre debarques dans 
un port egyptien. En consequence, les agents 
de navigation.et Jes capitaines sont prevenus 
que le transbordement des pelerins etrangers 
a l'Egypte, soit a Tor, soit a Suez, a. Port-Said 
ou a Alexandrie, est interdit. 

Les bateaux qui auraient a. leur bord. des 
peleriris appartenant aux nationalites den·om
mees dans l'alinea precedent suivront la, con
dition de ces pelerins. et ne seront re,;ms dans 
aucun port egyptien- de la Mediterranee. 

132. Les pelerins egyptiens subissent, soit 
a El-Tor, soit a Souakim, ou dans toute autre 
station designee par le Conseil -sanitaire 
d'Egypte, une observation- de trois jours et 
une visite medicale,. ayant d'.etre admis en 
libre pratique. 

133. Si la presence de la peste ou du 
cholera est constatee au Hedjaz ou dans le 
port d'ou provient le navire; OU l'a ete au 
He_djaz· au cours du pelerinage, le navire est 
soumis, a El-Tor, aux regles instituees a, 
Camaran pour les navires infectes. 

Les personnes atteintes de peste ou de cholera 
sont debarquees et isolees a l'hopital. Les 
autres passagers sont debarques et isoles par 
groupes composes de personnes aussi peu 
nombreuses que possible, de maniere que 
rensemble ne• soit pas solidaire d'un groupe 
particulier, si la peste ou le cholera venait a s'y 
developper. 

Le linge sale, les oQjets a usage, les vetements 
de -!'equipage et des· passagers, les bagages et 

· 1es marc~andises suspectes. d'etre con~·aminees 
sont debarques pour i'tre desinfectes. Leur 
desinfection ·et celle du navire sont pratiquees 
d'une fai,on complete. 

Toutefois, l'autorite sanitaire locale . pent 
decider que le dechargement des gros bagages 
et des marchandises n'est ,pas necessaire, et 
qu'une partie seulement du navire doit subir 
la desinfection. 

Le regime prevu par lcs articles 22 et 25 

11st applique ~n ce qui concerne ·J_es mts_' qui 
·pourraient se trouver I,, bord. . 

· Tons lcs peIJrins sont soumis, a partir du jour 
Oll ant ete tertiiinees Jes operations de desinfec-

1 

tion, a une otservation de. sept jours pleins, 
qu'il s'agisse ~e peste ou de cholera. Si un 
cas de peste ou de cholera s'est produit dans une 
sect.ion, la peiiiode' de sept jours ne commence 
pour cette se6tion qu'a partir du jour ou le 
dernier cas a· kte~constate. 

134. Dans lie cas prevu par !'article prece
dent, les pelerins egyptiens subissent en outre 
une observati<ln supplementaire de trois jours. 

135. Si la· Jresence _de 1a peste ou du cholera 
n'es't constate~ ni au Hedjaz, ni au port d'ou 
provient le narire, et ne l'a pas ete·au Hedjaz 
au cours .du pelerinage, le nav'ire est soumis 
a El-Tor aux tegles instituees a Camaran pour 
les na vires intlemnes. 

Les pelerinslsont debarques; ils prennent une 
douche-lavage ou un bain de mer; leur linge 
sale OU la paI1t.ie de leurs effets a usage et de 
leurs bagages I qui pent etre suspecte, d'apres 
Pappreciation de l'autorite sanitaire, sont 
desinfectes. La duree de ces operations, y 
compris· le dejbarquement et l'embarquement, 
ne doit pas depasser soixante-douze heures. 

Toutefois, ~n navire a pelerins, appartenant 
a une· des natifns ayant adhere aux stipulations 
de la presenti Convention et ·des Conventions 
anterieures, s'µ n'a pas eu de malades atteints 
de 'peste ou de cholera en cours de route de 
Djeddah a Ylimbo et a El-Tor, et si la visite 
medi~ale indt~iduelle, faite a El-Tor apres 
debarquemenJr permet· de constater qu'il ne 
contient pas dr tels malades, pent etre autorise, 
par le Conseil sanitaire d'Egypte, a traverser 
en quarantainb le Canal de Suez, nieme la nuit; 
lor_sque sont II reunies les 'quatre conditions 
su1vantes : . . . . • 
· 1 °. le · service medical est assure a borcl 

I . 

par un ou plusieurs riJ.edecins commissionnes 
par le Gouv~rnernent auquel appartient le 
navire; j 

2°. ·1e navire est pourvu d'etuves a desin
fection, et il e~t constate que le linge sale a et~ 
desinfecte en lcours de route; · 
· 3°. il est etabli que le nombre des pelerins 

n'est pas su~erieur i,, celui autorise par les 
reglenients di p elerinage ; . 

4°. le·capitaine s'engage a se rendre directe
ment dans uni des ports du pays auquel appar
tient le navire'. 

La visite inedicale apres debarquement a 
I 

El-Tor doit etre faite clans le moindre delai 
possible. I 

I 

I 
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La taxe _sanitaire payee a l'Administraticin 
quarantenaire est la meme que celle qu'auraient 
payee les pelerins s'ils etaient restes trois jours 
en quarantaine. . .. 

136. Le navire qui, pendant la traversee 
<le· El-Tor a Suez, aurait en un cas suspect a 
bord, sera repousse a El-Tor .. 

137. Le transbordement· des pelerins est 
:strictement interdit dans les ports egyptiens. 

138, Les navires partant du Hedjaz et 
:ayant a leur bord des pelerins a.<Jestination,d'un 
port de la cote.africaine de la Mer Roug~·sont 
:autqrises a se rendrn directement a Souakim; 
ou en tel autre endroit que le Conseil sanitaire 
d'Alexandrie decidera, pour y subir l.e meme 
regime quarantenaire qu'a El-Tor. 

139. Les navires venant du Hedjaz ou.d'un 
port de la cote arabique de la Mer Rouge avec 
patente nette, n'ayant pas a bord des pelerins 
-ou masses analogues et qui n'ont .pas eu 
-d'accident suspect durant la traversee, s_on); 
. admis en libre pratique a Suez, apres visite 
medicale favorable. 

140. Lorsque la peste ou le cli.olera aura 
-ete constate au Hedjaz: 

l 0 • les caravanes composes de pelerins 
,egyptiens doivent, avant de se rendre en Egypte, 
:Subir une quarantaine de rigueur a El-Tor, de 
,sept jours en cas de cholera ou de peste ; ehes 
-doivent ensuite subir a El-Tor une observation 
-de trois jours, apres laqu()lle elles ne sont 
admises en libre pratique qu'apres visite medi
,cale favorable et des!nfection des effets; 

. 2°. les caravanes composees de pelerins 
,etrangers devant se · rendre dans leurs foyers 
par la voie de terre sont soumises · aux memes 
mesures que les caravanes egyptiennes et 
doivent etre accompagnees par des gardes 
sanitaires jusqu'aux limites du desert. 

141. Lorsque la peste ou le cholera n'a 
pas ete signale au Hedjaz, les caravanes de 
pelerins venant du Hedjaz par la route de 
Akaba ou de Mona sont soumises, a l!']ur 
arrivee au Canal on a Nakhel, a la visite medicale 
et a la desinfection du linge sale et des effets a 
usage. 

B. Pelerins retourna.nt vers le Sud. 

142. II y aura dans les ports d'embarque
ment du Hedjaz des installations sanitaires 
ass_ez completes pour qu'on puisse appliquer 
aux pelerins qui doivent se diriger vers le Sud 
pour rentrer dans leur pays les mesures qui 
sont obligatoires, en vertu des articles 10 et 54, 
au moment du depart de ces pelerins dans les 

ports sit~es au dela du detroit de Bab-el
Mandeb. 

L'application _ \le ces mesures est facultative 
c'est-a-dire qu'eifes ne sont appliquees que 
dans les, cas ou l'autorite consulaire du pays 
auquel appartien~ le pelerin, OU le medecin 
du navire a bord,.cJ.uquel il va s'embarquer, Jes 
j uge necessaires. 

CHAPITRE III. 

Pinalites. 

143. Tout c~pitaine convaincu de ne pas 
s'etre conforme, pour la distribution de l'eau, 
des vivres OU du combnstibte, aux engagements 
pris par lui,. est passible d'une amende de 2 
livres ~urques (1). Cette amende est perc;ue 
au profit du pelerin qui aurait ete victime du 
manquement et qui etablirait qu'il a en vain 
reclame !'execution de !'engagement pris. 

144. Tqute infraction a l'article 101 est 
punie d'une amende de 30 livres turques . 

'145. Tout capitaine qui a commis ou qui 
a sciemment laisse commettre une fraude 
quelconque concernant la liste des pelerins ou 
la patente _sanitaire, prevues a !'article 107, est 
passible d'une amende de 50 livres turques. 

146. Tout capitaine de navire arrivant sans 
patente sanitaire du port d~ depart, OU sans 
visa des ports de relache, ou non 1µuni de la 
liste · reglementaire_ et regulierement tenne 
suivant les articles 107, .120 et 121, est passible, 
dans chaque cas, d'une amende de 12 livres 
turques. 

i47. Tout capitaine convaincu d'avoir ou 
d'avoir eu a bord plus de cent pelerins sans la 
presence d'un medecin commissionne, con
formement aux prescriptions de l'article 100, 
est passible d'une arqende ,de 300 livres turques. 

148. Tout capitaine .convaincu d'avoir ou 
d'a'coir eu ~ son bord un nombre de pelerins 
superieur a celui qu'il est autorise a embarquer, 
conformement aux prescriptions de !'article 107, 
est passible d'une amende · de 5 livres turques 
par cha,que pelerin en surplus. 

Le debarquement des pelerins depassant le 
nombre regulier est effectue a la premiere 
station ml reside une autorite competente, _et 
le capitaine est tenu. de, fournir aux pelerins 
d·ebarques, !'argent·, necessaire pour poursuivre 
leur voyage jusqu'a destination. 

149. Tou~ capitaine convaincu d'avoir 
debarque des pelerins dans un endroit autre 
que celui de leur destination, sauf leur consen-

(1) La livre turque vaut ~2 fr. 50. 
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tement· ou hots le cas de force majeure, est 
passible d'une amende de 20 livres turques par 
chaque pelerin debarque a tort. 

150. Toutes autres infractions aux pres
criptions relatives aux navires iL pelerins sont 
punies d'une amende de 10 iL 100 livres turques. 

· 151. Toute contravention constatee -en 
cours de voyage est annotee sur la patente de. 
sante, a.insi que sur la liste des pelerins. L'au
torite competente en dresse proces-verbal pour 
le remettre iL qui de droit. _ 

152. Tons les ·agents· appeles iL concourir 
a I' execution des prescriptions de la." presente 
Convention en ce qui concerne les navires· iL 
pelerins sonL passibles de punitions conforme
ment aux lois de !eurs pays respectifs en cas de 
fautes· commises par eux dans !'application 
desdites prescriptions. 

I. 

TITRE IV. 
Surveillance' et ex~cution. · 

Conseil sanitaire, maritinie et quarante
naire d' Egypte. 

153. Sant confirmees · les stipulations de 
i'annexe III de la Convention·· ~anitaire de 
Venise du 30 janvier 1892, ·co1icerriant la com
position, les attributions et le· fonctionn·ement 
du Conseil sanitaire, maiitime et· quarantenaire 
d'Egypte, telles qu'elles resultent- des decrets 
de S. A. le Khedive en date du. 19 juin 1893 
et du 25 deceinbre 1_894, airisi que de l'arrete 
ministeriel du ·19 juin- 1893. 

Lesdits decrets et arrete demeurent annexes . 
iL la presente Convention (Annexe II). 
' 154 Les depenses ordinaires resultant des 

dispositions de la presente Convention relatives 
notamment iL l'augmeritation du personnel 
relevaht du· Conseil sanitaire, maritime et 
quarantenaire d'.Egypte, seront coilvertes a 
l'aitle d'un versement anrtuel complementaire 
par le· Gouvernement · egyptien, d'une somme 
de quatre mille livres egyptiennes, qui pourrait 
etre pr,Uevee sur l'excedent du service des 
phares reste a la disposition de ce Gouverne
ment. 

Toutefois il sera deduit de c.ette somme le 
produit d'une taxe quaranten~ire supplemen
taire -de 10 P. T'. (piastres tarif) par pelerin; 
a prelever a El-Tor. 

Au cas on le Gouvernement egyptien verrait 
des .diflicultes a· supporter cette part dans Jes 
depenses, les 'Puissances representees au 
Conseil sanitaire s'eiltendraient avec le Gouver
nement khedivial pour assurer la participation 
de ce dernier· aux depenses prevues. 

155. Le Conseil sanitaire; maritime et
quarantenaire d'Egypte est charge de mettre 
en concordance avec le·s dispositions de --la 
presente Convention les reglements actuellement 
appliques par lui concernant la peste, le cholera 

: et la fievre jaune, ainsi que le reglement relatif 
aux provenances des ports arabiques de la Mer 
Rouge, iL :l'epogue du pelerinage. 

II revisera, s'il y a lieu, dans le meme 
but, le reglement general de police sanitaire, 
maritime et quarantenaire presentement en 
vigueur. 

Ces· reglements, pour devenir executoires, 
doiveut etre - acceptes par les diverses Puisc 
sances representee~ -au Gonseil. 

II. ~ (Jonseil sanitaire international de 
Tanger;. 

· 156. Dans· l'interet de la sante publique, 
Jes Hautes Parties Contrac'tantes convienneut 
que leurs Representants au Maroc appelleront 
de nouveau ·l'attention du· Conseil sanitaire 
international de Tanger sur la necessite d'appli
quer les stipulations des Conventions sauitaires. 

III. - Dispositions div~rses. 

157.· Le prciduit des taxes et des amendes 
sanifaires ne peut,-en aucun·cas, etre employe 
iL des objets autres que ceux relevant des Con' 
seils sanitaires: · · 

158. Les · Hatltes -Parties Contractantes 
s' engagent iL fafre rediger par leurs -Administra
tions sanitaires une instruction destinee iL 
mettre les capitaines des navires, surtout 
lorsqu'il n'y · a pas ·de medecin iL bord, · en 
mesure d'appliquer les prescriptions conteuues 
dans la presente Convention en ce qui concerne 
la peste, le cholera et la fievre jaune. 

TITRE V. 

Adhes.ions. ·et ratifications.· 

159. Les Gouvernements · qui n'ont· pas 
signe la presente Convention sont -admis· iL y 
adherer sur leur demande. · Cette _ adhesion 
sera notifiee par la voie diplomatigue au 
Gouvernement de la Republique fran9aise et, 
par celui-ci, aux autres Gouvernements signa
taires. 

160. La presente Convention sera ratifiee 
et les ratifications· en seront deposees iL Paris 
·aussitot que· faire se pourra. 

Elle sera mise a execution des que 1a priblicaa 
tion en aura ·ete faite conformement a la 
legislation des Etats signataires. Elle rem• 
placera; daris les ra pport,s -respectifs des- Puis, 
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sances qui l'auront ratifiee ou y aliront accede, 
les Conventions sanitaires internationales sig
nees les 30 janvier 1892, 15 avril 1893, 3 avril 
. 1894, 19 mars 1897 et 3 decembre 1903. 

· Les arrangements anterieurs enuriJ.eres ·ci
dessus ·demeureront · en vigueur a l' egard. des 
Puissances qui, Jes ayant signes·.ou· y· ayant 
adhere, ne ratifieraient pas le present acte ou 
n'y accederaient pas. 

En foi de quoi les Plenipotentiaires respectifs 
ont signe la presertte Convention et y ont 
appose leurs cachets. 

Fait a Paris, le dix-sept janvier mi! neuf cent 
douze, en ·un seul exemplaire qui restera depose 
dans" Jes Archives du Gouvernement de ' la 
Republique 1J'ran9aise - et dont · d·es copies, 
certifiees conformes, seront remises· par la voie 
diplomatique aux Puissances contractantes: 

(L. S.) Signe: Frhrr. VON STEIN. enz. 
Certifie Conforme a ]' original : 

·Le· President du Gonseil, 
Jl![ inistre des A ff a ires etranyeres de la 

Republique frani;aise, 

Ai.~NEXE I. 
(Voir art. 82.) 

R. POINOARE. 

REGLEMENT 

RELATIF AU TRA~SIT, EN TRAIN QUARANTENAIRE, 
PAR LE TERRITOffiE EGYPTIEN,,DES VOYAG~-q-RS 
ET DES MALLES POSTALES PROVENANT DES PAYS 

OONTAMINES. 

Art. 1. L' Administration des Chemins de 
fer Egyptiens desirant nn -train quarantenaire 
en correspondanc.e avec l'arrivee · des navires 
provenant de ports contamines devra- en aviser 
l'autorite quarantenaire locale au moins deux 
heures avant le depart. 

2. Les passagers debarqueront a l'endtoit 
indique par l'autorite quararitenaire d'accord 
avec l'Administration des 'Chemins de fer et 
le Gouvernement egyptien, et passeront direc
tement,' sans aucune communicat,ion, du bateau 
au -train, sous la surveillance d'un officier · du 
transit et de deux ou-plusieurs gardes sanitaires. 

3. Le transport des effets, bagages, etc., 
des passagers sera effectue en q uarantaine par 
les moyens du bard. 

4. Les agents du chemin de fer sont t,enus 
de se conformer, en-ce qui concerne Jes mesures 
quarantenaires, aux ordres de l'officier du 
transit. 

5. Les wagons affectes a ce service seront 
des wagons a couloir. Un garde sanitaire 
sera place dans chaque wagon et sera charge 

de la surveillance des passagers. Les agents 
du chemin de fer n'auront aucune communica
tion a vec Jes passagers . 

6. Les gros bagages des passagers seront 
places dans -un wagon special qni sera scelle 
an depart du kain par l'officier du transit. 
A l'arrivee, les scelles seront retires par l'officier 
du transit. ' 

Tout transbordement ou embarquement sur 
le parcours est interdit. 

7. Les cabinets seront munis de tinettes 
contenant une certaine quantite .d'antiseptique 
pour recevoir les dejections des passager8. 

8. Le quai des gares ou le train sera oblige 
de s'arreter ~era completement evacue, sauf 

. par le·s agents ·de service absolument indispen

. sables. 
9. Chaque train pourra avoir un wagon

. restaurant. La desserte de la table sera detruite. 
Les employes de ce wagon et Jes autres employes 
du chemin de fer qui, pour une raison quel
conque, ·orit ete en contact avec Jes passa_gers, 
seront assujettis au meme traitement que les. 
pilotes et les electriciens a Port-SaYd ou a Suez 
ou a telles. mesures . que le Conseil jugera 
necessaires. 

10. Il'est absolument clefendu aux passagers 
de jeter g_uoi que ce soit par les fenetres, por
tieres, etc .. 

11. Daus chaque train un compartiment:· 
infirmerie restera vide pour y isoler Jes malades 
s( le cas ·se, presente. Ce compartiment sera 
installe d'apres les indications du . Conseil 
q uarantenaire. 

Si un·cas ·de peste ou de cholera se cleclarait 
parmi Jes passagers, le malade serait·immediate
ment isole clans le compartiment special. Ce 
malacle, a l'arrivee du train, sera immecliate
ment transfere au lazaret· quarantenaire. Les 
autres passagers continueront leur voyage en 
quarantaine.-

12. Si un cas de peste ou de cholera se 
declarait• pendant le parcours; le train serait 
desinfecte par l'autorite quarantenaire. 

Dans tousles cas, les fourgons ayant contenu 
les bagages et la malle seront desinfectes 
immediatement apres l'arrivee du train. 

13. Le transbordement du. train au bateau 
sera fait de la meme fagon qu'a l'arrivee. .Le 
bateau recevant Jes passagers sera immediate
ment mis en·quarantaine et mention sera faite 
sur. Ja patente· des accidents qui auraient pu 
survenir en cours de route, avec designation 
speciale des personnes qui auraient ete en con
tact avec Jes malacles. 

14. Les frais encourus· par .l' Administration 
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-quarantenaire sont a la charge de qui aura 
fait la demande du train quarantenaire. 

15. Le President du Conseil, ou son rempla
yant, aura le droit de surveiller ce train pendant 
tout son parcours. 

Le President pourra, en plus, charger un 
employe superieur (outre l'officier _du :transit 
-et Jes gardes) de la surveillance dudit train._ 

Cet employe aura acces dans le train sur la 
simple presentation d'un ordre signe par le 
President. 

Al~EXE II. 
{V oir art. 153.) 

DECRET KHEDIVIAL DU 19 JUIN 1893. 

Nous, Khedive d'Egypte, 
-Sur la proposition de Notre Ministre _ de 

l'Interieur, et l'avis conforme de Notre Conseil 
des :i\>Iinistres, 

Considerant qu'il a ete necessaire d'introduire 
diverses modifications dans -notre Decret du 
3 janvier 1881 (2 Safer 1298), 

Decretons: 
Art. 1. Le Conseil Sanitaire, Maritime e_t 

Quarantenaire est charge d'arreter les mesures 
a prendre pour prevenir !'introduction en 
Egypte, ou la transmission a l'etranger, - des 
maladies epidemiques et des epizooties. 
- 2. Le nombre des Delegues egyptiens sera 
reduit a quatre membres: 

1 °. Le ·President du Conseil, nomme par le 
Gouvernement Egyptien, et qui ne votera 
qu'en cas de partage des voix; 

2°. Un Docteur en medecine 
Inspecteur general .du Service 
Maritime et Quarantenaire ; 

europeen, 
Sanitaire, 

3°. L'Inspecteur sanitaire de la vi)le 
d' Alexandrie, ou celui qui remplit ses fonctions; 

4°. L' Inspecteur veterinaire de I' Administra
tion des services sanitaires et de I' hygiene 
publique. 

Tous Jes Delegues doivent etre medecins 
regulierement dipl6mes, soit par une -Faculte 
de medecine europeenne, soit par l'Etat,- ou 
etre fonctionnaires effectifs de carriere, du 
grade de vice-consul au moins, ou d'un grade 
equivalent. Cette disposition ne s'applique 
pas aux titulaires actuellement en fonction. 

3. Le Conseil Sanitaire, Maritime et Quarari
tenaire exerce une surveillance permanente sur 
l'etat sanitaire de l'Egypte et sur les provenan
ces -des pays etrangers. 

4. En ce qui concerne l'Egypte, le Conseil 
Sanitaire, Maritime et Quarantenaire recevra 
chaque semaine du Conseil de sante et d'hygiene 

publique, les bulletins _sll.nitaires des villes du 
Caire et d' Alexandrie, et_, ch_aque mois, Jes 
bulletins sanitaires des provinces. Ces bulle
tins devront etre transmis a des intervalles 
plus rapproches lorsque, a raison de circon
stances speciales, le Conseil Sanitaire, Maritime 
et Quarantenaire en fera la demande. 

De son_ c_6te, _ le Conseil. Sanitaire, . Maritime 
et Quarantenaire communiquera au Conseil 
de _sante et d'hygienl'l publique Jes decisions 
qu'il aura prises et Jes, renseignements qu'il 
aura re9us de l'etranger. 

Les Gouvernements· adressent au Conseil, 
s'ils le j ugent a propos, le bulletin sanitaire de 
leur pays et lu_i signalent, des leur apparition, 
Jes epidemies et les epizooties. 

5. Le Conseil Sanitaire,.Maritime et Quaran
tenaire s'asRnre de l'etat· sanitaire du pays et 
envoie des commissions d'inspection partout 
ou ii le juge necessaire .. 

Le Conseil de sante et d'hygiene publique sera 
avise de l'envoi de ce~ commissions et devra 
s'employer a faciliter l'accomplissement de leur 
mandat. 

6. Le Conseil arrete Jes mesures preventives 
ayant pour objet d'empecher !'introduction en 
Egypte, par Jes frontieres maritimes on Jes 
frontieres du desert, des maladies epidemiques 
ou des epizooties, et determine Jes points ou 
devront etre installes Jes campements provi
soires et Jes etablissements permanents qnaran
tenaires. 

7. · II formule !'annotation a inscrire sur la 
patente delivree par Jes offices sanitaires aux 
navires en partance. 

8. En cas d'apparition de mll.lades epidemi
qu\)s ou d'epizooties en Egypte, ii arre.te Jes 
mesures preventives ayant pour _objet d'em
pecher la transmission de ces maladies a 
l'etranger. 

9. Le Conseil surveille et controle l'execu:tion 
des ' mesures sanitaires quarantenaires _ qu'il 
a arretees. 

II formule tons Jes reglements relatifs au 
service q uarantenaire, veille a leur stricte 
execution, taut en ce qui concerne la prot~ction 
du pays que le maintien des garanties stipu
lees par Jes conventions sanitaires internatio
na-les. 

10. II reglerµente, au point de vue s_anitafre, 
Jes conditions dans lesquelles doit ·s'effectuer 
le transport des pelerins a l'aller et au retour 
du Hedjaz, et surveille leur etat de sante en 
temps de pelerinage. 

11. Les decisions prises par le Conseil 
Sanitafre, :Maritime et Quarantenaire sont 
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c~mmunig_uees au Mhiistere de l'Interieur; 
ii en: se;a egalement donrie connaissauce au' 
l\'[ihistere · des· Affaires etrangeres, .. q_ui- les 
notifiera, s'il y a lieu, aux agences et consulats 
generaux. 
· · Toutefois, le President du Conseil est autorise 
a correspondre directement avec les Autorites 
consulaires des villes mariti~es pour les affaires 
cc:iurantes du service. 

12: Le President, et, en cas d'absence ou 
d'empechement de celui-ci, l'Inspecteur general 
du Service Sanitaire, Maritime et Quarantenaire, 
est ~harge d'assurer l'execution des decisions 
du Conseil. 

A cet effet, il correspond directement · avec 
tous les agents du -Service Sanitaire, Maritime 
et Quarantenaire, et avec les diverses Autorites 
du pays. Il dirige, d'apres les avis du Conseil, 
la police sanitaire des ports, les etablissemerits 
maritimes quarantenaires· · et les stations 
quarantenaires du- desert. 

Enfin, il expedie les affaires courantes. 
13. L'Inspecteur general sanitaire, les direc

teurs des offic·es sanitarres, les medecins des 
stations sanitaires et campem:ent,s q_uarante
naires doivent etre choisis ·parmi les mede
cins regulierement dipl6mes, . soit par.· une 
Facult~ · de medecine europeenne, soit -par 
l'Etat. . 

Le delegu·e du Conseil a Djeddah pourra 
etre medecin dipl6me du Caire. 

14. Pour toutes les- fonctions et emplois 
relevant du Service . Sanitaire, Maritime et 
Quarantenaire, le Conseil, par'•l'entremise de 
son President, designe ses candidats·au Ministre· 
de-i'Interieur, q_ui seul ~ura -le.-droit de les 
nommer. 

·Jl sera procede de mcme pour les revocations, 
:mutations et avancements. 

Toutefois le President aura la ·nomination 
directe de tous les agents· subalternes, hommes 
de· 'peine, gens de service, . etc. 

La nomination· des gardes de sante est 
reservee au Conseil. 

15: · · Les directeurs des offices sanitaires sci'nt 
au nombre de sept; ayan~ leur residence· a 

'Alexandrie, Damiette, Port-Said, Suez,· Tor, 
Souakim et Kosseir. 

L' office sanitaire de Tor pourra ne fonctionner 
que perdant le duree du pelerinage OU en.temps 
d'epidemie. 

·16. Les directeurs des offices sanitaires· ont 
sous leurs ordres tous les employes sanitaires 
de leur oirconscription. Ils sont responsables 
de la bonne -execution du service. 

1-7. Le chef de l'agence sanitaire d'El Ariche 

ales memes attributions q_ue.celles confiees aux 
directeurs par l'article q_ui precede. 

18. Les ·Directeurs des -stations sanitaires 
et campements q_uararitenaires ont sous leurs. 
ordres tous les employes du service medical et 
du service administratif d13s etablissements 
q_u'ils dirigerit. 

19. L'Inspeoteur general sanitaire.est charge 
de la surveillance de tous les·services dependant 
du Conseil Sanitaire, Maritinie et· Quarante
naire. 

20. Le Delegue du Conseil Sanitaire, Mari
time et Quarantenaire a Djeddah a pour mission 
de fournir au Conseil. des informations sur 
l'etat sanitaire du Hedjaz; specialement en 
temps de pelerinage. 

21. Un Comite de discipline, compose du 
President, de l'Inspectem· general du Service 
Sanitaire, Maritime en Quarantenaire· et de 
trois Delegues elus par le Conseil; est charge 
d'exaniiner-les plaintes portees.contreles agents 

'relevant du· Service. Sanitaire,- Maritime et 
Quarantenaire. 

Il dresse sur chaq_ue affaire un rapport et -le 
soumet a l'appreciation du Conseil, reuni en 
assemblee generale. Les Dclegues seront 
renouveles tous · les ans. . Ils sont reeligibles: 

La decision du Conseil· est, par les soins de 
son President, soul!lise a la· sanction du Ministre 
de l'Interieur. · · 

Le Co mite de discipline peut · infliger, sans 
consulter ·le Conseil: 1° .. le blame; 2°. la sus
pension-du traitement jusq_u'a un mois. 

22. Les peines disciplinaires sont : , 
· 10., Le blame;· . 

20. · La suspension du·traitement depuis huit 
jours jusq_u'a trois mois·; 

30_ Le depla.cement sans indemnite ; 
40_ La revocation. 
Le tout sans prejudice des poursuites a'exercer 

pour les crimes ou deiits de droit ,commun. 
23. Les droits sanitaires et q_uarantenaires 

sont per9us · pa,r ·les agents· q_ui relevent · du 
Service Sanitaire, Maritime et Quarantenaire. 

Ceux-ci ·se- conforment, en ce q_ui concerne 
la comptabilite et la tenu_e des : livres, aux 
reglements generaux etablis par le Ministere 
des Finances. 

Les agents con1pables adressent-leur compta
bilite et le produit, de leurs perceptions a la 
Presidence du Conseil. 

L'agent comptable, chef du ·bureau central· 
de la comptabilite, leur en doi:me 'decharge 
sur le visa du President du Conseil. 

24. Le Conseil Sanitaire, Maritime et 
Quarantenaire dispose de ses finances. 
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L'atlministration des recettes et des tlepenses 
est confiee a. un Comite. compose du President, 
de l'Inspecteur· general du Service Sanitaire, 
i\faritinie et Quarantenaire et de trois Delegues 
tles· .. Puissances elus par le Conseil. .II prentl 
le titre de ,, Co mite des Finances". Les trois 
Delegues des Puissances sont renouveles -tous 
Jes ans. · Ils sont reeligibles. 

Ce Comite-fixe, sauf ratification par le Conseil, 
le traitement tles.,employes de tout grade; 
il decide les tlepenses fixes et les tlepenses 
imprev.ues. Tous les trois mois, clans ,une 
seance speciale, il fait. au Conseil un, rapport 
tletaille de sa gestion .. · Dans les trois , mois 
qtii_ suivront l'expiration de l'annee budge
taire, le Conseil sur la pr.oposition du.Comite, 
arrete. le bilan, definitif et le transmet,., par 
l'.entremise de son President, au l\'linistere. de 
l'lnterieur. :• 

Le , Conseil prepare le budget de ses recettes 
et celui de ses depenses. Ce budget · ser:J, 
arrete par le Conseil des lVIinistres,. en m.eJ11e 
temps que le budget general de l'Etat, a titre de 
budget annexe. - Dans le cas -oft· le chiffre de~ 
tlepenses excederait -le chiffre des recettes, le 
deficit sera comble par. les ressources ,generales 
de l'Etat.. Toutefois, le Conseil tlevra etutlier 
sans retard les moyens d'.equilibrer .les.recettes 
et les depenses. . Ses propositions : sero'nt, par 
les soins du Presiden~, transmises au Ministre 
de, .l'Interieur. .L'excedent des• recettes, .. s'il 
en existe, restera a ia caisse .du. Conseil Sanitaire, 
Maritime,. et, Quarantenaire ; .. ,.il sera, ,apres 
decision du Conseil Sanitaire . ratifiee par· le 
Conseil des Ministres, affecte exclusivement. a la 
creation d:un fonds de reser've tlestirn\ · a faire 
face aux besoins imprevus. 

25. Le .President est tenu d'ortlonner .que 
le vote aura lieu au scrutin secret, toutes les fois 
que trois membres du Conseil en, font la de
mande. Le vote au. scrutin secret. est obliga
toire toutes Jes fois qu'il s'agit du choix .. des 
Delegues des Puissance_s pour. faire partie .dU" 
Comite.de discipline ou du Comite des Finances 
et lorsqu'il s'agit de. nomination, revocation, 
muta1\ion ou avancement dans le personnel. 

26., Les Gouverneurs, Prefets de. police. e.t. 
Moudirs sont responsables, en ce. qui Jes _con
cerne, de rexecution des reglements sanitaires. 
Ils doivent, ainsi que toutes ies autorites civiles 
et militaires, donner leur .concours lorsqu'ils 
en sont legalement. requis. par les agents du 
Service. Sanitaire, Maritime , et Quarantenaire, 
pour assurer la prompte execution des mesures 
prises clans l'int_eret· de la sante publique .. 

27. Tous tlecrets et reglements anterieurs 

sont a,broges en ce qu'ils ont de contraire. aux. 
dispositions qui precedent. 

28. Notre J\Iinistre de l'J:nterieur. est. charge 
de !'execution du.present cj.ecret, qui ne tlevien
dra executoire qu'a pal'tir du ler novembre 18930 

Fait. au Palais de Ramleh, le 19 jujn .1893. 
(get.) ' A,BBAS HILl\H. 

Par le Khedive : . 
Le President du Oonseil, 1liin{stre 

de . l' I nter:ieur, 
.(get.). RIAZ. 

DECRE'.r I(HEDIVIAL ' nu ' 25 DECEMBRE 1894. ' 

Nous, Khetlive tl'Egypte; 
Sur . la , proposition de . Notre Ministre des 

Finances et l'a,'.is conforme -de Notre Conseil 
des, Ministres ; 
.' ·vu l'avis conforme de MM,Je.s Commissaires

Directeurs de la Caisse de la dette publique en 
· ce q ui concerne l' article 7 ; , · 

Avec l'a,;sentiment des Puissanc,es, ·, 
Decretons: 

Art. 1. A partir de l' exercice financier 1894, 
il sera meleve annuellement sur ;· les recettes, 
actuelles des .. droits de. phare,. une somme ,de, 
40,000 L. E., qui eera employee comme il. est. 
exp liq ue clans les articles suivants. 

2. La somme pr6levee en 1894 sera.aff~cte,e: 
1 °. a combler le deficit ev:entuel de l' exercice . 
financier 1894 du ConseiLquarantena_irll,.au cas 
ou ce deficit n'.aurait ;pas ,pu, etre entierem<:int 
convert. avec les ressour.ce_s provenant _du fontls 
de r~serve dudit .C011s~il, ainsi -qu'il. sera dit a 
l'article qui suit; 2°. a faire face aux depenses. 
extraordinaires. necessitees; ,p:J,r. l' :J,menagement. 
des etablissements sanitaires, d'El-Tor, de Suez. 
et des Sources de Mo1se. 

3. . Le· fonds .de reserv:e actuel du Conseil 
quarantenaire sera employe a.combler le defictt 
de l'exercice 1894, sans;que ce fonds puisse 
etre reduit a.une somme inferieure a.10,000 L. E., 

Si le deficit ne se trouve pas entierement 
convert, il y sera fait face, pour le reste, a vec 
les ressources creees a !'article premier .. 

, 4. Sur la somme de. L. -E. 80,000, provenant 
des exercices ·.1895 . et 1896, il sera preleve : , 
l 0 • une somme .egaie,a. celle qui aura ete payee 
en 1894 sur les memes reqettes, a valoir sm: le, 
deficit de ladit.e.annee 1894,.de-maniere a porter 
a.L. E . . 40,000, le rriontant des sommes affecte<'ls 
aux travaux extraordinaires prevus a !'article 1. 
pour El-Tor,, Suez et les Sources de Mo1se; 
2°. les sommes necessaires. pour combler le. 
deficit du budget du Conseil : quarantenaire,. · 
pour les exercices ·financiers. 1895 et. 1896. 
· .. Le. surplus, apres. le prelevement ci'dessus, 
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sera affecte a la cmist'ruction de nouvaux 
phares clans la Mer Rouge. 

5. A partir de l'exercice financier 1897, 
cette somme annuelle de L. E. 40,000 sera 
affectee · a corn bler les deficits eventuels: du 
Coriseil quarantenaire. Le montant de la 
somme necessaire a cet effet sera arrete definiti
vement en prenant pour base les resultats 
financiers des exercices 1894 et 1895 du Conseil. 

Le surplus sera affecte a une reduction des 
droits de phares : il est entendu que ces droits 
seront reduits clans la meme proportion dans 
la ].\for Rouge et clans la Medit_erranee. 

6. l.\foyennant les preleverrierits et affec
tations ci-dessus, le Gouvernenient est, a partir 
de l'annee 1894, decharge de toute obligation 
quelconque en ce qui concerne les depenses 
soit· ordinaires, soit extraordinaires du Conseil 
q uarantenaire. 

Il est entendu, toutefois, que les depenses 
supportees jusqu'a ce jour par le.Gouvernement 
Egyptien continueront a rester a sa charge. 

7. A partir de l'exercice 1894, !ors du 
reglement de compte des excedents avec la· 
Caisse de la Dette publique, la part de ·ces 
excedents revenant· au Gouvernement se~a 
majoree d'une somme annuelle de 20,000 L. E. 

8. II a ete converiu entre le Gouvernement 
Egyptien et les Gouvernements d' Allemagne, 
de Belgique, de Grande-Bretagne et d'Italie 
q_ue la. som1iie affectee a la reduction des droits 
de phares, aux termes de 1'article 5 du prese~t 
decret, viendra en deduction de celle de 
40,000 L. E. prevue clans les lettres annexees 
·aux Conventions Commerciales intervenues 
entre l'Egypte et lesdits Gouvernements. 

9. Notre Ministre des Finances est charge 
de !'execution du present decret. 

Fait au Palais de Koubbeh, le 25 decembre 
1894. 

(get.) ABBAS HILMI. 
Par le Khedive : 

Le President dii Gonseil des JlJ.inistres, 
(get.) N. NuBAR. 

Le Ministre des Finances, 
(get.) ARMER MAZLOUM. 

Le lYiinistre der Affaires etrangeres, 
(get.) BOUTROS GRALL 

ARRETE MINIST ERIEL 

DU 19 JUIN 1893 CONCERNANT LE FONCTIONNE

MENT DU. SERVICE SANITAIRE, MARITThI;E . ET 

· QUARANTENAIRE. 

Le :i.\iinistre de l'Interieur, 
Vu le Decret en date du 19 juin 1893, 

Arrete: 

TITRE I. 

Du Gonseil Sanitaire, JJ1aritim~ et Quarantenaire. 

· Art. 1. Le President est·tenu de convoquer 
le Conseil Sanitaire, Maritime et Quarantenaire, 
en seance ordinaire, le premier mardi de 
chaque mois. 

11 est egalement tenu de le convoquer 
lorsque trois membres en font la demande. 

II doit enfin reunir le Conseil, en seance 
extraordinaire, toutes les fois, que les circon
stances exigent !'adoption immediate .. d'nne 
mesure grave. 

2. La lettre .de convocation indique les 
questions portees a l'ordre du· jour. A mains 
d'urgence, il ne pourra etre pris de decisions 
·definitives que sur les questions mentiomiees 
clans la lettre de convocation. 

8. Le s~cretaire ·du Conseil redige les proces
verbau'x des s6ances. . 

des proces-verbaux doivent etre presentes 
a la signature de tons les membres qui assistaient 
a la seance: 

Ils sont integralement copies sur mi registre 
qui est conserve clans les archives co:ricurrem'. 
ment avec le~ 01·ig/naux des proces-verbaux. 

Une copie provisoire des pro~es-verbaux sera 
delivree a tout membre du Conseil qui en fora 
la demande. 

4. Une Commission permanente composee 
du President, de l'Inspecteur general du 
Service Sanitaire, Maritime et Quarantenaire, 
et de deux Delegues des Puissances elus par 
le Couseil, est chargee de prendre les decisions 
et mesures urgentes. 

Le Delegue de la nation interessee est tou
jours convoque. Il a droit de vote. 

Le President ne vote qu'en cas de partage. 
Les decisions sont immediatement coin

muniquees par lettres a tous les membres du 
·Conseil. 

Cette Commission sera renouvelee tons les 
3 mois. 

5. Le President ou, en son absence, l'In
.specteur general du Service Sanitaire, :i.\faritime 
et Quarantenaire, dirige les deliberations du 
Conseil. TI ne vote qu'en cas de partage. 

Le President a la direction generale du 
Service. II est charge de faire executer les 
decisions du Conseil. 

Secretariat: 

6. Le secretariat, place sous la direction 
du President, centralise la correspondance taut 
avec le Ministere de l'Interieur qu'avec Jes 
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divers agents du Service Sanitaire,. Maritime 
et Quarantenaire. 

II est charge de la statistique et des archives. 
II lui sera adjoint des comniis et interpretes 
en nombre suffisant pour assurer !'expedition 
des affaires . 
. 7. Le secretaire du Conseil, chef du secreta

riat, assiste aux seances du Conseil et redige 
les proces-verbaux. 

II a sous ses ord:res les employes et gens du 
serviqe du secretariat. 

II dirige et surveille leur travail,'sous.l'auto
rite du President. 

II a la garde et la resp_onsabilite des archives. 

Biiremt de wmptabilite. 

8. Le chef du bureau central de la· conipta
bilite est ;,agent comptable.". 

II n~ pourra e·ntrer en fo~ction av11,nt d'avoir 
fo~rni mi cautionneinent, dont le 'q ua:O:tum ·s.era 
fixe par le Conseil Sanitaire, Maritime et 
Quarantenaire. 
· II controle, sous la direction du Comite des 

finances, les op~rations des preposes a la recette 
_des droits sanitaires et quarantenaires. 

II dresse les etats et comptes qui doi'vent 
etre transmis au Ministere de l'Interieur apres 
avoir ete arretes par le Comite des finances et 
approuves par le Conseil: 

pe l' I nspecteur general sanitaire. 

, 9. - L'Inspecteur general sanitaire a , la 
surveillance de tons les services dependant du 
Conseil. II exerce cette surveillance dans· les 
conditions prevues par !'article 19 du Decret 
en date du 19 juin 1893. ( . 

II inspecte, au mains une fois par an, chacun 
,des .offices,. agences on pastes . sanitaires. 

En outre, le President determine, sur la 
proposition du Conseil et selon les besoins :du 
service, les inspections auxquelles l'Inspecteur 
general devra proceder. 

En cas d'empechement de l'Inspecteur gene
ral, le, President designera, d'accord avec le 

Conseil, le fonctionnaire appele a le suppleer. 
. Chaque fois que l'Inspecteur·general a,visite 

un office, une agence, un paste sanitaire, une 
station sanitaire· ou ·un camperilent quaran
tenaire, il doit rendre compte a la Presidence du 
Conseil, par un rapport speQial, des resultats 
de sa verification. 

Dans l'intervalle de ses tournees, l'Inspecteur 
general prend part, sous l'autorite du President, 
a la direction du service general. II supplee le 
President en cas d'absence ou d'empechement. 

S ervic.ec de8 

TlT.R E II. 

ports, stations qua~anient.ii'res, 
stations sanitaires. · 

10 .. La police.sanitaire, maritime et quarante
naire, le long du littoral.egyptien de.la Mediter
ranee et de la Mer. Rouge, aussi bien que:sur 
les frontieres de terre du cote du desert, est 
confiee aux . directeurs des. _offices de . sante, 
directeurs.des stations sanitaires on campements 
quarantenaires, chefs ·des agences sanitaires:ou 
chefs des pastes sanitaires et aux. employes 
places sous leurs. ordres. 

1 L Les directeurs des offices de sante . ont 
la direction et la responsabilite du service, tant 
de 1'-office a la tete duquel ils_ sont places que 
des po·stes sanitaires q ui en .. dependent. 

IIs doivent veiller a la stricte execution des 
reglements de police sanitaire, ma1·itime et 
quarantenaire. Ils se conforment aux , inc 
structions qu'ils rec;oivent de la Presidence du 
Conseil et donnent a .tous· les employes de leur 
office, aussi bien qu'aux employes des .pastes 
sanitaires. qui y sont rattaches, -les ordres et les 
instructions· necessaires. 

Ils sont charges .de la reconnaissance et de 
l'arraisonnement des :.navires,. de !'application 
des mesures quarantenaires, et ils procedent, 
dans les cas prevus par les reglements, a _ la, 
visite·.medicale, ainsi qu'aux enquetes sur les 
contraventions quarantenaires. 

Ils correspondent seuls pour les affaires 
administratives avec la Presidence, a' laquelle 
ils .transmettent tons les renseignements sani
•taires, qu'ils ,ont: repueillis dans l'exercice de 
leurs fonctions. 

12. · Les directeurs des offices de sante sont, 
a,u point de v.ue du traitement, -divises en deux 
classes: 

Les offices de lre classe, qui sont au nombre 
de quatre: 

Alexandrie ; 
Port-Sard; 
Bassin de Suez et campement aux. Sources 

de Moise; 

Tor . 
Les offices de deuxieme classe, qui sont au 

nombre de trois : 
Damiette; 
Souakim; 
Kosseir. 
13. Les -chefs des agences sanitaires ont les 

memes a,ttributions, en ce qui concerne l'agence, 
que les Directeurs.en ce qui concerne leur office. 

14 .. · II y a une seule,agence sanitaire a El 
Ariche. 
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15. Les chefs des postes sanitaires ont sous 
leurs ordres les employes du poste qu'ils dirigent. 
Ils sont places sous les ordres du Directeur d'un 
des offices de sante. 

-Ils sont charges de l'execution des mesures 
sanitaires et quarantenaires indiquees par les 
reglements. 

Ils ne peuvent delivrer aucune patente et ne 
sont autorises a viser que les patentes des 
batiments partant en libre pratique.· 

Ils obligeiit les · navires qui arrivent a leur 
echelle avec une patente brute ou dans des con
ditions irregulieres a se rendre dans un port 011 

existe un office . sanitaire. 
Ils ne peuvent eux-memes proceder aux 

enquetes sanitaires, mais ils doivent appeler 
a cet effet le directeur de I' office dont ils 
relevent. 

En dehors des cas d'urgence absolue, ils ne 
correspondent qu'avec ce Directeur pour toutes 
Ies affaires administratives. Pour les affaires 
sanitaires et quarantenaires urgentes, telles 
que les mesures a prendre au sujet d'un navire 
arrivant, ou l' annotation · a inscrire sur la 
patente d'un navire en partance, ils correspon
dent directement avec la Presidence du Cons~il ; 
mais.ils doivent donner sins retard communica
tion de c·ette correspondance au Directeur. dont 
ils dependent. 

Ils sont tenus d'aviser, par les voies les plus 
rapides, la ·Presiden1Je du Conseil des naufrages 
dont ils a uront connaissance. 

16. Les postes sanitaires· sont au nombre 
de six enumeres ci-apres : 

Postes du Port-Neu£, d'Aboukir, Brullos ·et 
Rosette, relevant de !'office d'Alexandrie. 

Postes de Kantara et du port· interieur 
d'Ismailia, relevant de I' office de Port-Said. 

Le Conseil pourra, suivant les necessites du 
service, et suivant ses ressources, creer de 
nouveaux poste sanitaires. 

17. _Le service permanent ou provisoire des 
stations sanitaires et des campements quarante
naires est confie a des directeurs qui ont sous 
leurs ordres des employes sanitaires, des gar
diens, des portefaix et des gens de service. 

18. Les Directeurs sont charges de faire 
subir la quarantaiile a,ux personnes envoyees 
a la station sanitaire ou au campement. Ils 
veillent, de concert avec les medecins, a l'isole
ment des differentes categories de quarante
naires et empechent toute compromission. 
A !'expiration du delai fixe, ils donnent la libre 
pratique ou la suspendent conformement aux 
reglements, font pratiquer la desinfection des 
marchandises et des effets a usage, et appliquent 

la quarantaine aux gens employes a cette· 
operation. 

19. Ils exercent une surveillance Constante 
sur l' execution des mesures prescrites, ainsi 
que sur l' etat de sante des quarantenaires et 
du personnel de l'etablissement. 

·20. · Ils sont responsables de la marche <).u 
service et en rendent compte, dans un· rapport 
journalier, a la Presidence du Conseil Sanitaire, 
:Maritime et Quarantenaire. 

21. Les . medecins attaches aux stations• 
sanitaires et aux campements quarantenaires. 
relevent des Directeurs de ces· etablissements. 
Ils out sous leurs ordres le pharmacien et les. 
infirmiefs. · 

Ils surveillent l'etat de sante des quarante
naires et du personnel, et dirigent l'infirmerie de
la station sanitaire ou du campement. 

La libre pratique no _pent etre donnee auic 
personnes en quarantaine qu'apres visite et. 
rapport farnrable du medecin. 

22. Dans chaque office sanitaire, station 
sanitaire ou campement quaranten_aire, le
Direct~ur est aussi ,,agent comptable". 

· Il designe, sous ~a responsabilite personnelle
effective, l'employe prepose a l'encaissement. 
des droits sanitaires et q uarantenaires. 

Les chefs d'agences ou postes sanitaires sont. 
egalement agents comptables ; ils sont charges. 
personi:iellement d'effectuer la perception des. 
droits. 

Les agents charges du recouvrement des droits 
doivent se conformer, pour Jes garanties a pre
senter, la tenue des ecritures, l'epoque des. 
versements, et generalement tout ce qui con
cerne la partie financiere de leur service, 
aux reglements emanant du l\Iinistere des. 
:Finances. 

23. Les depenses du Service Sanitaire, 
Maritime et · Quarantenaire seroht acquittees 
p.ar les moyens propres du Conseil, ou d'accord 
a vec le Ministere des Finances, par le service 
des caisses qu'il designera. 

Le Caire, le 19 juin 1893. 

(get.) RIAZ. 

26 Februari 1914. WET, houdende goedkeuring 
van het op 11 Maart 1913 te Athene tus
schen Nederland en Griekenland gesloten 
verdrag, strekkende om het aanhangig ge
schil in zake de geldigheid vau eene 
door den N ederlandschen beschermeling 
.EDMON N.A.RIK gesloten pandovereenkomst 
aan eeue scheidsrechterlijke uitspraak te 
onderwerpen. s_ 58. 
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26 F,ebmari 1914. WET, -houdende -vaststelli-ng van het; dei·de · hoofdstuk der. StaatsbegroO:ting 

voor het· dienstjaar 1914. S. 59:. · . . 
Bij deze wet_ wordt het IIIde h_oofdstu:k der Staatsbegrooting voor. het dienstjaar 1914, be-

treffende het Depa~temenf van B.uitenlandsche Zaken, vastgestel l zooals hierna. verkort: volgt: . 
le AFD .. _: Kosten van h~t Departem'ent ... • . . . . .. . . . . . . -f l26,500:-
2e Kosten van buitenlandsche- zendingen en consulaten 1,21 Z,79.:).-
3• Verschillende.uitgaven, .. ·. .. . . . . 65,850.-
·4e Pensioenen, wachtgelden en toelagen. . 48,384,-
5e. Onvoorzine nitgaven, _. . . . . ." 10,000.-

· Totaal van het IIIde hoofdstuk J 1,468,527.-

26 Febrnari 1914. WET, tot vaststelling van 
cle· begrooting van inkomsten en uitgaven 
voor het ,,I!'onds ter verbetering van -de 
Kustverdediging" ,- dienst 1914·. S: 60." 

De begrobting wordt ·v,astgesteld'op een bfl· 
drag. van /3,111;500. 

26 Febmari 1914. WET; tot vaststelling van 
de begrooting van inkomsten en uitgav:en 
van het Staatsbedrijf der Artillerie-Inrich
tingen voor het dienstjaar 1914. S._ 61. 

De begrooting wordt vastgesteld tot een- pe-
drag van f2,454,027.-. · 

26 Febmm·i 1914. WETTEN, hondende ·n·atu
ralisatie van : 

Johann Nicolaus Joseph· Meyers,' geboreh 
te Aken (Pruisen) den 10 December 1878, 
drukk'er, wonende te Aleen (Pruisen). S. 62. 

Johann Heinrich de Vree, geboren te Gangelt 
(Pruisen) den :30 April 1876, voerma.n, 
wonende te Hunshoven (Pruisen). S. ·53_ 

-. Jacobus Hubertus Geelen, geboren te JJ!Iolen' 
beersel (Belgie) den 22 December 1872, bak
kersknecht, wonende te Aken-Bitrtscheid 
(Pruisen). S. 64. 

· Johann Welters, geboren teHorbach (Pruisen) 
den 17 Januari 1881, mijnwerker, wonende 
te Harbach (Pruisen). S. 65. 

Gustav Adalbert Kirstein, geboren te Bom
melsvitte (Pruisen) den 20:Juni 1867, graan
controleur, wonende te Rotterdam, provin-
ci_e ·zuidholland. S. 66. ' 

Julius Wilhelm Schmitz, geboren te Aken 
(Pruisen) den 15 October 1879, koopman, 
wouende te Aken· (Pruisen). S. 67. 

:Michel Joseph Hubert Bremen, geboren te 
. Wilsberg · (Pruisen) den 28 Juni 1872, 
schoenmaker; wonende te Aken (Pruisen). 
s. 68. 

'.Johannes Bredt, geboren te Barmen (Pruisen) 
. den 23 November 1882, koopman, wonende. 
te Renkum, provincie Gelderland. S. 69. 

Heinrich Stephan'-Hendriks, geboren te Duis0 • 

burg (Pruisen) den 26 December 1871, 
metselaar, wonende te · Ditisburg-Ruhrort 
(Pruisen). S: 70: 

·Theodor Johann Krus; geboren te Rees (Prui'. 
sen) den 11 Juli 1876, fabrieksarbeider; 
wonende te Haldern (Pruisen). · S.· 71. 

Anton Neuij, geboren te· Benrath· (Pruisen) 
den· 23 October 1876, spoorwegarbeider; 
wonende te ·Benrath·(Pruisen). S. 72. 

Johann Tonis Satink, ·geboren te Ulsen (Prui
-sen) den 16 Februari 1859, bakker, wo-
-nende te Zwolle, provincie Overijssel. S. 73. 

Johann -Diedrich Stover, geboren te War
denburg (Oldenburg) den ·15 October 1856, 
stucadoor, wo_nende te Heerenveen, gem. 
Schoterldrid · (provincie Friesland). · S. 7 i. 

Johan~ Heinrich Maintz;< geboren te Orsbach 
(Pruisen) ·den 24' December 1865,, dag
looner, wonende te Aken (Pruisen). · S. 75. 

Frieddch Wilhelm. -Adolph Habermann; ge
boren te Bippen (Pr~isen) den 2 September 
1855, manufacturier, wonende te Helder, 
provincie Noordhollani S. 76. ·. 

Johann· Peter Zimons, gebciren te Eilendorf 
(Pruisen) den' 15 Maart· 1879, werkman, 

·wonende te Aken-Forst (Pruisen): S. 77. 
Nfrea' Cohen, geboren te Dinslaken (Pruisen) 

den 22 Juni 1884, kobpman,- wonende te 
Amsterdam, p:rovincie Noordholland. S. 78. 

Johann Theodor Derksen, geboren te ·Duis
burg (Pruisen) den 24 September 1874, los 
werkman, wonende·-te Duisburg (Pruisen). 
s. 79. . 

Max Neumann, geboren te 1Wulk (Pruisen) 
den 19 Augustus· 1863, koopman, wonende 
te ·Amsterdam, ·provincie Noordholland. 
s: 80. . 

Albert Wiard Brous Groeneveld, geboren· te 
Bunderhee (Pruisen) den 18,Deceinber 1865, 
landbouwer, wonende te Nieuw-Beerta, ge
meente Beerta, provincie Groningen. S. 81. 

Hermann Anton Toben, geboren te W erlte 
(Pr,uisen). den 15 September 1878, koop-



97 · 26 F E B R U AR I. 1914 

man, wonende te Amsterdam, provincie 
N oordholland. S: 82. 

Wilhelm Anton Tohen, geboren te W erlte 
(Pruisen) den 1 April 1876, koopman, 

· wonende te Amsterdam, · provincie N oord-
holland. S. 83. . 

Heinrich :Joseph Lambertus Alexander Moller, . 
_geboren te Loningen (Oldenburg) den 26 Fe
bruari 1881, lederhandelaar, wonende te 
Nijmegen,' provincie Gelderland. · S. 84. 

Joh~nri·Lamers, geboren te Frasselt (Pruisen) 
den 6 September 1857, · landbouwer, wo
·uende te Heyen (gem. Bergen); provincie 
Limburg: S. ·85: . 

David Meyer; geboren te Alpen (Pruisen) den' 
·3 Februari 1866, winkelier, wcinende te 
\~ Gr'a1Je';,,hage, provincie Zuidholland. ·S. 86. 

Andreas· Stephan. Feld, geboren te Ander
venrie-Oberdorf(Pruisen) den 2 J amiari 1864, 
agent in manufacturen, wonende te Haar
lem, •provincie' ·Noordholland. S .. 87. 

Ca'd · Wilhelm Freese, geboren te Hamburg 
• (Duitschland) den 17 ·Juli 1856, koopman, 

wo·nende te Amsterdam, provincie N oord-
holland., S. 88. . 

Peter Joseph-Viehoff, geboren te Klinkheide 
(Pruisen) den 28 Augustus 1857, mijn
werker, wmiende te Kerkrade, provincie 
Limburg. S. 89. 

Anna Theresia van den Bungelaar, 'geboren 
te Aken (Pruisen) den 8 Maart 1879, · 
muziekleepi,res; wonende te Schoneberg 
(Pruisen). · S. 90. · · 

Eduard Steins, geboren te Aken (Pruisen) 
den 1 De9ember 1873, slager, wonende te 
Aken (Pruisen)'. S: 91. 

Hermann Gerhard Hiilsmann, ·geboten te 
Kellinghausen (Pruisen) den 16 Dec~mber 
1868, handelsreiziger, wonende te Amster
dam,' provincie Noordh-0lland.' S. 92:· 

Maria Cornelius Habets, geboren · te Lille-St. 
'.Hubert· (Belgie)· den 10_ Juli ·1881, ·nianu
facturier, ·wonende te Uithoorn, provincie 
N oordholland. · S. · 93. 

Gertrud Lennartz, wedu:we· van Theodore 
Auguste' ·Peters; geboren te Neuenhausen 
(P~uisen) · den 1 Februari 1862, 'zonder be
roep; wonende te Duisburg (Pruisen). S. 94. 

Bernard Florens . Richard Determeijer, ge
boren te Laer (Pruisen) den 7 April 18.67, 
wink~lier, wonende te Amsterdam,· pro
vincie Noordholland. S. 95 

Mauritius ·Ofner, geboren te' Nassereut (of 
Nassereith), (Oostenrijk) den 12 October 
1862; kleermaker, wonende· te 's Graven
hage, provincie f;uidholland. S. 96. 

1914. 

Peter Josef Schobben, geboren te Ge'(jent 
(Pruisen) den 26 September 1860, werk
man, wonende te Aken-Land (Pruisen). 

·S. 97 •. 
Anna Catharina Kuckelkorn, weduwe van 

-Jall'·Renier·Jacqx, geboren te.florbach 
(Pruisen) den 1 Augustus· 1862, zonder be
roep, wonende te Richterich (Pruisen). S. 98. 

·Josef Hermann Zurloh, geboren te Neuen
kirchen (Pruisen) den' 11 Juni 1864; koop
man en winkelier, wonende te Leiden, pro
vincie Zuidholland. · ·s. 99. 

Friedrich Wilhelm Fischer, geboren te Duis
burg (Pruisen) den 6 · ,N_ovember 1856, 
schipper, wonende te- Rotterdam, provincie 
Zuidholland. S. 100.-

Johann Ludwig Loop, geboren te Orsbach 
(Pruisen) den 17 Juni' 1873, slager, wo
nende te Aken (Pruisen). S. 101. 

Wilhelm Gerhard van Groningen, geboren 
te Isselburg (Pruisen) den 5 Juni _1872, 
machinist, wonende te Bocholt · (Pruisen). 
S. 102. . 

Adolf Karl Wilhelm Schonau, · geboren te 
Vechta (Oldenburg)· deri 4· December 1865, 
winkelier en stoffeerder,: wonende te Rot-. 
terdam, provincie Zuidholland. S. 103. 

Catharina Horsch, weduwe van Pieter Jose
phus Hubertus Schnackkers, geboren te 

·Aken (Pruisen) den·6· Ja:riuari 1862, zon
der beroep, wonende te ·Richten (Pruisen). 
s. 104. . 

Gerhardus Wilhelmus Schlichting, geboren 
te Lindern (Oldenburg} den 27 Mei 1849, 
koopman, wonende· te Alkmaar, provincie 
Noordholland. S. 105. 

Hubertus · Kerkhofs, geboren te Veldwezelt 
(Belgie) den 20 October 1854, landbouwer, 
wonende te Oud- V roenhoven, provincie 
Limburg. S. 106. 

Ludwig Hodiamont, geboren te Aken (Prui
. sen) den 21 ·Juli 1856,- zonder beroep, 

wonende ·te· Aken (Pr'uisen). S. 107. 
Jean Pierre Hubert Hupperets, geboren te 

Bemersdael (Belgie) den 28 Augustus 1871, 
voerman, wonende 'te Aken (Pruisen). 

· S. 108. 
Anna Katharina Lohe, weduwe van Peter 

· ·Joseph Dumont, geboren:te <;>rsbach (Prui
sen) den 17 Mei 1837, zonder beroep, wo
nende te Aken (Pruisen). S. 109. 

J oannes JVIathijs · Deters, geboren te Eysden 
· (Belgie) den 22 Augustus 1864, landbouwer, 

wonende te Ottersum, provincie Limburg. 
S.·110. 

Wilhelm Vlieks, geboren te Burtscheid (Prui-

7 
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sen) den 30 November 1865, steenkolen-
-handelaar, ·wonende te Aken (Pruisen). 
S. 111. 

Helene Aronowitz, weduwe van Elja Schmoei
loff Person, geboren te Polangen (Rusland) 
den 15/27 October 1858, koopvrouw, wo, 
nende te Amsterdam, provincie Noordhol
land. S. 112. 

Friedrich August Lampe, geboren te Ermke 
(Oldenburg) den 17 llfaart 1871, handels

·bediende, wonende _te Haarlem, -provincie 
Noordholland. S. 113. 

David Person,. geboren te Romny (Rusland) 
den 3/15 l\faart 188·1, commissionnair, 
wonende te Amsterdam, provincie Noord
holland. S. 114. 

Johann Heinrich Tent, geboren t3 Bar.men 
(Pruisen) den 21 April 1870, timmerman, 
wonende te Rotterdam, provincie Zuidhol
land. S. 115. 

]\fax Goldstein, geboren te Crefeld (Pruisen) 
den 2 September 1884, handelsreiziger, 
wonende te Amsterdam, provincie Noord
holland. S. -116. 

Anna .Maria Hubertina Hendriks, weduwe 
van J oha_nn Schleiden, geboren te Bocholtz 
(provincie Limburg) den 4 Februari 1868, 
huishoudster, wonende te Reymerstock, ge
meente Gulpen, provincie Limburg. S. 117. 

Leonard Lennartz, geboren te Laurensberg 
(Pruisen)" den 13 Mei 1869, schrijnwerker, 
wonen:le te Laurensberg (Pruisen). S. US. 

Wilhelmina ]\faria Jansen, eeboren te Hurl 
(Pruisen), den 30 Septe~ber 1866, huis
houdster, wonende te 1Wi(lfogen (Pruisen). 
S. ll9. 

W ol-lemar Johann Ferdinand Fesell, geboren 
te St. Petersbnrg (Rusland), den 1/13 De
cember 1871, wonende te St. Petersbui·g 
(Rusland). S. 120. 

Hubert . Grossimlinghaus, geboren te Ober
iorstbach (Pruisen) den 23 Januari 1870, 
winkelier, wonende te 1Waastricht, pro
viricie Limburg. S. 121. 

Andreas .Alfred Adolf Hugo Miihleisen, ge
boren te Boblingen, ( W urttemberg), den 
22 Februari 1883, koopman, wonende te 
Rotterdam, provincie Zuidholland. S. 122. 

Jo):iann Wilhelm Rupert, geboren te Alte
nessen (Pruiseri) den 4 Augustus 1867, 
daglooner, woneI1de te Borghorst (Pruisen). 
s. 123. 

Theodor Gerhard Koster, geboren te Dins
laken (Pruisen), den 3 Augustus 1879, 
klompenmaker, wonende te .Millingen 
(Pruisen). S. 124. 

Hubertina Vliecks, geboren te Pannesheide 
(Pruisen) den 2 _October 1850, zonder be
roep, wonende te ]yiii,nchen-Gladbach (Prui
sen). S. 125. 

Augustin Hubert Vliecks, geboren te Pan
nesheide (Pruisen) den ·1 J~nuari 1849, 
magazijnknecht, wonende te _M unchen
Gladbach (Pruisen). S. 126. 

Christiaan - Gielen, geboren te Vlytingen 
(Belgie) den 8 Augustus 1861, voerman, 
wonende te Oud- Vroenlwven, provincie Lim-
burg. S. 127. · · 

Wilhelm Koch, geboren te Issum (Pruisen) 
den 21 April 1865, winkelier, wonende te 
Venlo, provincie Li:,nburg. . s: 128. 

Caspar Wilhelm Conrad ·Gerhard Hehen
kamp, geboren te Hildesheim (fruisen), 
den 8 November 1866, manufactilrier, 
wonende te Amersfoort, provincie Utrecht. 
s. 129. 

Elias Philip_stein, geboren te Emden (Pruisen), 
den 24 Februari 1857, koopman, ~onende 
te Groningen; provincie Groningen. S. 130. 

Gerhard Wilhelm L~mpe, geboren te Ermke 
(Oldenburg) den 11 Mei 1863,_manufactu
rier, wcinende te Haarlem, provincie Noord-
holland. S. 13L . 

Henricus Scheir, geboren te Bouchaute (Belgie) 
den 7 Juni 1869, landbouwer, wonende te 
Sas van Gent, provincie Zeeland. S. 132. 

Peter Mathias Steven,s, · geboren _ te Aken 
(Prnisen) den 16 Januari 1876, timmer
man, wonende te Aken (Pruisen). S. 133. 

Gustav Walter Philips, geboren te Eitorf 
(Pruisen), den 12 Octobe;r 1875, koopman, 
wonende te Maastricht, provincie Limburg. 
s. 134. -

Johann Wilhelm Lohrer, gebor_en te Aken 
(Pruisen) den 20 Juni 1866, glazenmaker, 
wonende te Maastric_ht, provincie L_imburg. 
s. 135. 

Heinriqh Carl Wiemeijer, geboren te Bieli/eld 
· (Pruisen) den 13 Juni i888, student, 

wonende te Aerdenhout, gemeente Bloemen
daal, provincie N_oordholland. S. 136. 

Albartus van Haaften, geboren t~ Wade
noi(ien, provincie Gelderland, den 3. J\IIaart 
1867, zonder beroep, wonende te ·wade
noijen, ·provi1icie G~ld~rland., S. \37_ 

Carolina Elisabeth Anna Schwartz, weduwe 
van dr. Johannes Hermanns Petrus van 

·Bree,· geboren "te Bocholt (Pruise"n) den 
2 Juni 1856, zcinder beroep, wonende· te 
-Bonn (Pruisen). S. 138. 
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2 Maart 1914. BESLUIT, tot nadere wijziging 
van het Koninklijk beslnit van 31 Januari 
1903 · (Staatsblad n°. 41), houdende bepalin
gen omtrent de jaarwedden van de leden 
van den Centralen Raad van Beroep,. de 
voorzitters van de Raden van Beroep en 
de ambtenaren bij · die colleges aangesteld,. 
s. 139. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracbt van Onzen Minister van 
Justitie van den 27 Februari• 1914, Algemeen 
Secretariaat, n•. 574; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. Ons besluit van 31 Januari ·1903 

(Staatsblad n°. 41),- zooals dit is gewijzigd bii 
Onze besluiten van 22 Maart Hl06 (Slaatsblad 
n°. 53), 13 April 1909 (Staatsblrid n•. '106) en 
18 Februari 1911 (Staatsblad n•. 79), nader te 
wijzigen als volgt : 

§ 1. Artikel 2 wordt gelezen : 
De jaarwedden der schrijvers · bij den Cen

tral en Raad van . Beroep en de Raden van 
Beroep bedragen: 
. van de eerste klerken bij den Centralen Raad 
van Beroep .en bij de Raden van Beroep te 
Amsterdam en, Rotterdam ten minste f 900 en 
ten hoogste f 1500; 

biJ de overige Raden van Beroep ten minste 
f 900 en ten hoogste f 1400 ; 

van de tweede klerke·n ten minste f 600 en 
ten hoogste f 1100. 

§ 2. De littera a en b van artikel 4 worden. 
gelezen: 

a. wat betreft de eerste · klerken bij den 
Centralen Raad van Beroep en de Raden van 
Beroep te Amste,·dam en Rotterdam na 2, 4, 
6, 8, 10 en 12 jaren dienst in dien rang tot 
f 1000, f 1100, f 1200, f 1300,f 1400 en/ 1500; 
voor die werkzaam bij de overige Raden van 
Beroep na 2, 4, 6, 8 en 10 jaren dienst in dien 
rang totf 1000,f 1100, /1200, f 1300 en/ 1400; 

b. wat betreft de tweede klerken na 2, 4, 6, 
8 en 10 jaren dienst in dien rang, of als 
tijdelijk schrijver bij een Raad van Beroep 
doorgebracbt, tot f 700, f 800, j-900, f 1000 
en f 1100. · 

§ 3. Na artikel 4 worden ingevoegd de 
volgende artikelen : 

Art. 4bis. De tijd, gedurende welken, krach
tens wettelijk voorscbrift, verlof wordt ge
noten ter vervulling van militairen dienstplicht, 
komt van recbtswege in aanmerking als dienst• 
tijd, geldig voor de in bet vorig artikel be
doelde periodieke traktementsverhoogingen. 
- Tenzij er reden is om dienaangaande anders 

te bandelen, worden, voor het geval dat een 
of meer verhoogingen onthouden worden, de 
verdere periodieke verboogingen zooveel later 
toegekend, als de laatste ontbouding ·heeft 
geduurd. 

Als diensttijd blijft buiten aanmerking de 
tijd, gedurende welken de schrijver of be
diende als zoodanig is geschorst; alsmede die 
buiten bezwaar van 's Rijks scbatkist met ver
lof doorgebracbt, indien bet verlof !anger dan 
een jaar acbtereenvolgens gedu·urd heeft, of 
verleend is op· een vrijelijk door den schrijver 
of bediende gedaan verzoek in zijn persoonlijk 
belang. 

Wij bebouden Ons nochtans- voor om in ge
vallen, waarin een verlof voor ]anger dan een 
jaar acbtereenvcilgens in 's Rijks belang ver
leend wordt, te bepalen, dat de tijd van dat. 
verlof als diensttijd in aanmerking zal komen. 

Art. 4ter. Indien een · schrijver of bediende 
is · of woi-dt benoemd op eene bezoldiging 
hooger dan de aan zijne betrekking verbonden 
minimumwedde, wordt de aldus verhodgde 
bezoldiging voor toekenning van de naaste en 
de daarop · volgende periodieke verhoogingen 
bescbouwd · als· verkregen door regelmatige 
periodielfo verbooging na den daarvoor ge
vorderden diensttijd. 

Art. II. Voor zoover de bezoldiging van 
de bij het inwerkingtreden van <lit besluit in 
dienst .zijnde scbrijvers lager is dan zij naar 
de regels, gesteld in de door dit besluit ge
wijzigde littera a en b van art. 4 van Ons 
besluit van 31 J anuari 1903 (Staatsblad n•. 41) 
zou ·1runnen bedragen-, wordt zij, beboudens de 
in dat artikel gestelde voorwaarden voor trak
tementsverhooging, verboogd tot het bedrag, 
dat volgens de scbaal der per1odieke verhoo
gingen onmiddellijk volgt op de genoten be
zoldiging. 

Telkens na verloop van een jaar wordt op 
gelijke wijze en onder _gelijke. voor_wa!!rden de 
bezoldiging verboogd, totdat zif in overeen
stemmihg is met de voor -periodieke -trakte
mentsverhooging g°estelde regels. 

Art. III. Dit besluit wordt geacb( in wer
kirig te zijn getreden den lsten Januari 1914. 

Onze :Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afscbrift 
zal worden gezonden aan Onzen -Minister van 
Financien en aan de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenbage, den 2den Maart 1914. 
(get.) WILHELM IN A. 

JJe Minister van J-ustitie, (gel.) B. ORT. 

(Uitgeg. 2 Maart 1914.) 

7* 
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5 Maart 1914. BESLUIT, tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van den ;22sten Septem
ber 1909 (Staatsblad .n°. 311.6), tot uitvoe• 
ring van artikel 10 der Schebenwet. S. 140. 

I . 
WIJ WILHELMINA, ENZ, I ; 

. Op de voor_dracht van Onzen Minister van 
Landbouw,. Nijverheid en Haridel van 3 .Fe
brnari 1914, n°. 628, _afdeeling !Nijverheid; 

Den Raad van· State gehoord, ad vies vari 
24 Februari 1914, n°. 16; · I · 
· Gezien het nader rapport van Onzen :voor
noemden Minister van 3 Maart 1914, n°. 1497, 
afdeeling Nijverheid; I • ·, · · 

Gelet op artikel 10 der Schepenwet: 
Hebben goedgevonden en ~erstaan: 

Met ingang van 1 Mei rn1J te bepalen als 
volgt: 

Eenig ar:tikel. · 

In, artikel 2, sub 3, van het -Koninklijk be
sluit van deri 22sten September 1909 (Staaf8-
blad n°. 316) -wordt in. plaats Jan ,,'s-G'raven
hage" gelezen : ,;Rotterdam". I 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel is belast met de uittoering van dit 
besluit, hetwelk in bet Staatsoi

1
lad zal warden 

geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden · aan den Raad van S ate en aan de 
Algemeene Rekenkamer. · I 
• 's-Gravenhage, den 5den Maart 1914. 

· (get.) WILHELMINA. 
De Min. van Landbomv, Nijverlieid en Handel, 

(get.) : Tri EUB. 

(f:_qe_q. 26 Maart 1914.) 

5 Maart 1914. BESLUIT, houd1nde voorschrif
ten voor de. verzending vr/j van briefport, 
van stukken, opgemaakt ilgevolge de In

. validiteitswet. S. 141. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 5 Januari 1911', n~. 11, Afdee· 
ling Posterijen en Telegrafie; _ 

Ge~i~n _de artikelen 30, 2de lid, en_ 409 der 
Inv11,hd1te1tswet; '. .. 
. Den. Raad· van State geho rd (advies van 
3 Februari 1914, n°. 34); I 

Gelet op bet nader- rapport van Onzen voor
noemden :O:I;inister, van 2 MJart 1914, n6• 6, 
afdeeling Posterijen en Telegr~fie ;· . . 

Hebben. goedgevonden en lverstaan: 
•, vast te stellen de volgende pepalin·gen •,voor 

de .toepassing van de b_ij art'kel 30, 2de lid, 

der Invaliditeitswet verleende vrijstelling. van 
port. 

Art. 1. Een pakket met portvrije stukken 
mag het gewicbt van 2½ kilogram en de afme
tingen van 45 centimeter in lengte, breedte en 
hoogte, of, indien bet een rol is, van 75 centi
meter in lengie en 10 in doorsnede niet te 
boven gaan. 

Indien het pakket ecbter stukken bevat, die 
niet voor splitsing vatbaar zijn, betgeen alsdan 
moet blijken uit eene door den afzender onder
teekende verklaring op het adres, kan het tot 
een gewicht van 5 kilogram worden toege~ 
la ten. 

Open kaarten, zonder omslag verzond·en, 
mogen niet kleiner zijn dan 9 ·centimeter in 
de breedte en 12 in de lengte en niet grooter 
dan 13· centimeter in de breedte en 18 in de 
lengte. De eene zijde is uitsluitend· voor bet 
adres bestemd. Het papier voor die kaarten 
behoort ten minste even stevig te zijn als dat 
der briefkaarten. 

Onze Minister van W aterstaat kan bij uit
zondering, in bet belang van den dienst, afwij
kingen van de bovengenoemde afmetingen toe
staan. 

2. Brieven en verdere stukken, bestemd voor 
de Rijksverzekeringsbank, behooren te worden 
geadresseerd: ,,Aan het bestuur der Rijks
verzekeringsbank te Amsterdam", die van haar 
afkomstig, zijn, behalve van naam en woon
plaats van den geadresseerde'op .den omslag, 
of, bij open .verzending,· op het' stuk zelf, te 
voorzien van het opschrift: ,,Dienst -Bestuur 
der Rijksverzekeringsbank". 

Zendingen, bestemd voor ambtenaren, auto-' 
toriteiten en commissien, benoemd, respectie
velijk ingesteld, ten behoeve van de uitvoering 
van ,de Invaliditeitswet, moeten dragen eene. 
duidelijke omschrijving· van de ltoeclanigbeid 

' van den geadresseerde en bovendien aan de 
adreszijde het bpschrift : ,,Dienst der Rijksver 0 

· zekeringsbank", gevolgd door' eene volledige 
opgaaf van naam en woonplaats van den af. 
zender. De persoonsnaam van den geadres
seerde is alleen te. vermelden, indien dit als 
nadere aanwijzing noodig is. 

Op de van bedoelde ambtemiren, autoriteiten 
en commissien afkomstige brieven en verdere 
stukken zal, bebalv:e bet adres, het opscbrift: 
;,Dienst der Rijksv:erzekeringsbank" ,. gewaar
merkt door de bandteekening van den afzen
der, inoeten voorkomen. 

Alle overige stukken, welke op voorschrift 
van het Bestuur der Rijksverzekeringsbank 

, worden gewisseld en den dienst der Bank be-
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treffen, ZJJn, behalve van het adres, te voor
zien van het opschrift: ,,Dienst der Rijksver
zekeringsbank". ,, Uitvoering van het'bepaalde 
bij . . . . " (aan te vullen met eene verwij
zing naar het betrekkelijk voorschrift) en van 
eene duidelijke opgaaf van naam en woonplaats 
van den afzender. 

3. Onze voornoemde Minister is gemachtigd 
om in de ge\·allen," dat volgens het bepaalde 
in het vorig artikel aan den afzender wordt 
voorgesch rev en de te verzenden stukken te 
waarmerken: 

1°. uitzonderingen toe te laten op den regel, 
dat de waarmerking eigenhandig moet ge
schieden; 

2°. vergunning te verleenen, die waarmer
king te vervangen door den afdruk van een 
stempel. 

In de gevallen, waarin wordt gebruik ge·
maakt van open kaartformulieren, kan de 
handteekening als waarmerk of wel de opgaaf 
van naam en woonplaats van den afzender 
achterwege blijven. 

Zij, die de sub 2° vermelde vergunning heb
ben gekregen, wijzen den ambtenaar aan, die 
met de bewaring van den stempel belast· en 
voor he't richtige gebruik daarvan persoonlijk 
aansprakelijk is, en doen desgevraagd opgave 
van den naam van dien ambtenaar aan den 
directeur van het postkantoor ter plaatse. 

4.- De stukken, welke niet beantwoorden aan 
de bepalingen van de voorafgaande artikelen, 
betreffende het gewicht, de afmetingen, de 
adresseering en de waarmerking, worden den 
afzender met de noodige inlichtingen terugge
geven, of, zoo die teruggave niet mogelijk is, 
met port belast. 

Die, welke niet behoorlijk zijn ingepakt, 
zoodat ze tegen beschadiging niet voldoende 
verzekerd zijn, worden mede ter betere voor
ziening aan den afzender teruggegeven. 

5. Portvrije stukken, welke door hun om
vang. of aantal verstopping der post bus zouden 
kunnen veroorzaken, mogen daarin niet ge
worpen worden, maar moeten aan het kanto'or 
worden afgegeven. 

De afzender, die in strijd hiermede handelt, 
worclt voor de eerste maal gewaarschuwd. Bij 
berhaling worden de stukken met port belast. 

6: Bestelling van portvrije stukken vindt 
alleen plaats voor zooveel dit, in verband met 
hun getal en hunnen omvang, zonder nadeel 
voor den dienst der bes telling in het algemeen, 
kan plaats hebben. 

Kan, volgens dien regel, de bestelling niet 
geschieden, dan wordt van de aankomst der 

stukken aan den geadresseerde schriftelijk 
kennis gegeven. Zij behooren clan door of 
namens hem aan- het-kuntoor te worden afge
haald_-

De bestelling van portvrije stllkken is des 
Zondags en op algemeen erkende Christelijke 
feestclagen beperkt tot die, welirn, blijkens eene 
clo0r den afzender gewaarmerkte a·anwijzing 
op het adres, spoed · vereischen. 

7. De geweigerde of om andere redenen 
onbesteld gebleven stukken worden, ·onmiddel
lijk nadat de onbestelbaarheid gebleken is, aan 
den afzender teruggezonden. 

Deze is verplicht het port te betalen, waar
mede die stukken ingevolge het bepaalde bij 
artikel 4 ·mochten belast zijn. Onze voor
noemde .Minister kan echter, indien da:irvoor 
naar zijn oordeel. termen zijn, vrijstelling of 
teruggaaf van· dat-,port verleenen. 

8. Het is de taak der postambtenaren om 
er tegen te waken, dat van de vrijstelling van 
port ongeoorloofcl gebruik worclt gemaakt. 

Wordt zoodanig ongeoorloofd gebruik ver
moed, dan worclt de geadresseerde door den 
directeur van het postkantoor of eerstaan
wezenden ambtenaar uitgenoocligd, het ,stuk 
in tegenwoordigheid van dien directeur of 
eerstaanwezenden ambtenuar te openen, of door 
een gemachtigde te doen openen. Blijkt alsdan, 
dat de inhond geheel of gedeeltelijk onder
werpen ·betreft of voorwerpen bevat vreemd 
aan den clienst waarvoor de vrijsteliing is toe
gekend, dan wordt van de zaak proces-verbaal 
opgemaakt en hiermede gehandeld als bij 
artikel 28 der wet tot regeling · der brieven
posterij (Staatsblad 1908, n°. 316) is voorge
schreven; in het tegenovergestelde geval wordt 
het stuk kosteloos uitgereikt. 

Geeft de geadresseerde geen gevolg aan de 
uitnoorl.iging om ten postkantore te verschijnen 
en a]daar het stuk te openen. dan wordt 
hiervan mede · proces-verbaal opgemaakt en 
daarin de gronden voor het vermoeden om
schreven. 

De directeur van het postkantoor gaat daar
toe echter niet over clan naclat driemaal 24 
uren na de schriftelijke mededeeling aan den 
l!'eadresseercle verloopen zijn. 

9. Dit bcsluit treedt in werking op den 
tweeden dag na dien der ·dagteekening van 
het Staatsblad en de Staatsconrant, waarin !:.et 
is geplaatst. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
cle uitvoering van dit besluit, hetwelk gelijk
tljdig in het Staatsblad en in de Staa'tsr,ourant 
geplaatst en in afschrift aan Onzen Minister 
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_van Landbouw, Nijverheid en Handel en·_a,an 
den Raad van State medegedeeld z_al worden. 

·s-Gravenhage, den 5den Maart 1914. 
(get.) WILHELMINA. 

De Mini .. ter van W:ate1;staat, (get.) C. LELY. 
(Uitge_q. 1 April 1914.) 

fi. Maart 1914. BESLUIT, houdende nadere wij
ziging van h~t Koninklijk besluit van den 
24sten·, Februari 1910 (Staatsblad n° .. 74) 
tot vaststelling der jaarwedden van de be
amb.ten der Rijksveldwacht. S. 142. 

WIJ WILHELMINA, ENZ, 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
J ustitie van . 3 Maart 1914, 2de afdeeling C, 
n°. 509 ;· 

Gezien het Koninklijk besluit van den 24sten 
Februari 1910 (Staafsblad n°. 74), zooals <lit is 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van den 21sten 
Februari• 1912 (Staatsblad n°. 89), tot v.aststel
ling der jaarwedden · van . de beambten der 
Rijksveldwacht; 

Hebben goedgevonden en verstaan : . . 
1°. het bepaalde sub :l0 , letter a, van gemeld 

besluit te wijzigen i_n . dien zin, dat het z_al 
luiden als volgt: 

a. voor _de districts-commandanten, tevens 
inspecteurs der Rijksve_ldwacht, op ten minste 
twee duizend gulden en ten hoogste drie duizend 
gulden (f 2000 · a f 3000) ; 

2°. te bepalen-, dat die wijziging geacht wo~dt 
in werking te zijn getreden met 1 Januari 
1914 .. 

Onze Minister van Justitie is belast met de 
uit:voering van c;l.it besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst, en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan · Onzen Mi
nister van : Financiiin_· en _aan de Algemeene 
Rekenkamer._ . 

's-Gravenhage, den 5den Maart 1914. 
(get.) WIL,HELMIN A .. 

De .lYiinister _van Justi(ie, (get.) B. ORT. 
(Uitgeg. 17 M aart 1914.) 

6 Maart Hl14. :BESLUIT, tot aanvulling van 
het Koµinklijk besluit van 20 ,Januari 1913 
(Staatsblad n°. 35), regelende de voorw_aar
den, waaronder. voor rekening van anderen 

• dan het Rijk aan 's Rijks Munt kan worden 
gemunt, medailles kunnen warden -gesla
gen en muntstempels of medaille-stempels 
kunnen. word en vervaardigd. S. 143. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. . . 

Op de voordracht van Onze Ministers van 

Financien vim den 3den Februari 1914, n°. 161, 
Generale Thesaurie, en van Kolonien, van den 
3den Februari 1914, n°. 49, Afd. El; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
17 ]'ebrnari 1914, n°. 24); .· 

. Gelet op het nader rapport··van Onze voor
noemde Ministers van den. 25sten Februari 
1914, n~. 134, Generale Thesuurie, en van den 
3den Maart 1914, n°. J 8, Afd. E 1 ; · 

Hebben -goedgevonden en· verstaan te be
palen: 

Art. 1. Te . rekenen van 1 December Hll3 
wordt het laatste lid van artikel 13 van Ons 
besluit van :10 Jannari 1913 (Staatsblad n°. 35) 
gelezen als volgt: 

,,Voor het geval, dat het metaal, benoodigd 
voor den muntslag van nikkelen of koperen 
pasmunt voor Nederlandsch-Indie aan. 's Rijks 
Munt geleverd wordt in den vorm van munt
plaotjes, bedragen de loonen- per Kilogram 
werks voor: 

5-centstukken . f O,:lO 
,; 0,06 

. ,, 0,15 
½· . ,, 0,30. 

2. Dit besluit treedt in werking op den 
tw~eden dag na- dien der dagteekenfng van 
het Staatsblad en van de Staatscourant, w;iarin 
het. geplaatst is. 

Onze Ministers van Financien en van Ko
lcmien zijn belast. met -de uitvoering van :dit 
besluit, dat in het- Staats6lad en gelijktijclig in_ 
de Staatscourant zal worden geplaatst en waar
van afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

's-Gravenhage, den 6den Maart 1914. 
. (get.) W I L H E L M IN A. 

De Minister van Financien, -(get.) BERTLING. 
De Minister van Kolonien, (.qet.) TH. B. PLEYTE. 

(Uitgeg. 24 lYiaart 1914.) 

6 Ma(J,rt 1914. BESLUIT, tot wijziging van het 
reglement op het toekennen van pensioen 
en onderstand aan de Europeesche en aan 
de daarmede gelijkgestelde o:fficieren. van 

de landmacht in Nederlandsch-Indie. S. 144. 

WIJ· WILHELMINA; ENZ. 

Op. de voordracht van· Onzen Minister van 
Kolonien van 30 Januari 1914,. Afdeeling 0 2, 

n°. 8; 
Den Raad van State gehoord (advies .van 

24 Feb1·uari 1914, n°. 19); 
Gezien het nader rapport van Onzen Minis

ter van Kolonien van 3 Maart 1914, A:l'deeling 
0 2, n°. 10: 
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·Hebberi goedgevondeh en verstaan: 
· te bepalen als volgt: 
Art. 1. In artikel 9 van het reglement op 

het toekennen van pensioen en onderstand aan 
de Europeesche en aan de daarmede gelijk
gestelde officieren van de landmacht -in 
Nederlandsch-Indie, vastgesteld bij het Konink
lijk besluit van 1 December 1879, n°. 34 (Indi.9ch 
Staafsblad 1880, n°. 22), en laatstelijk gewijzigd 
bij Ons besluit van 5 December 1913, n°. 39, 
moet instede van de achter '('\e rangen van 
majoor en kapitein vermelde bedragen, respec
tievelijk worden gelezen: f 3000 (drie duizend 
gulden) ; en f 2400 (twee dttiznid vier honderd 
gulden). 

2. Dit besluit treedt in werking op den d·ag 
der afkondiging en geldt voor alien, die na 
31 December 1913 recht op pensioen hebben 
verkreg"en of verkrijgen. 

Onze Minister van Kolonien is belast met de 
uitvoering v·an dit besluit, hetwelk in het 
8taatsblild zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan Onzen Mi
nister van Oorlog, aan den Raad van State en 
aan de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 6den Maart 1914. 
(get.) W I L HE L MIN A. 

De Minister van Kolonien, (get.) TH. B. PLEYTE. 
(Uitgeg. 20 Mao.rt 1914.) 

6 M aart 1914. BESCHIKKING van den Mi
nister van Oorlog, tot wijziging van de 

· beschikking van den Minister van Oor
log van 7 Mei 1913, tot vaststelling eener 
regeling nopens de inlevering van wape
neri, van kleeding en uitrusting en van 
ledergoed, zoomede van reglementen of 
dienstvoorschriften bij ontslag van eene 
lichting landweer. 

· De Minister van Oorlog, 
Heeft goedgevonden het navolgende te be

palen: 
de lste alinea van § 2 der ,,Regeling", vast

gesteld bij de Beschikking van 7 Mei 1913, 
VIde Afd., n°. 24, moet worden aangevuld 
met: ,,en hun zakboekje moeten medebrengen", 
terwijl de 2de alinea van genoemde § moet 
worden gelezen als volgt : 

,,Worden- bij de openbare kennisgeving de 
,, ver lofgangers norninafief opgeroepen tot net 
,,inleveren van de·in § 1 bedoelde voorwerpen; 
,,dan moet die kennisgeving, behalve het ge
,,noemde in het vorige lid oak vermelden de 
,,geslachts- en voornamen (voluit) van de 
,,daarbij betrokken verlofgangers, zoomede het 
,,wapen of het dienstvak en het · onderdeel, 

,,waartoe zij bchooren. In de open bare kennis _ 
,,geving mag niet worden opgenomen eene 
,,clausule, waarbij nadere hoofdelijke oproeping 
,,of kennisgeving in uitzicht wordt gesteld." 

De clerde alinea van § 4 van genoemde 
,,Regaling" vervalt. 

Voor den Minister, 
De Secrefaris-Generaal, (get.) A. J. DooRMAN. 

7 .ivlaa,rt 1914. :MrssrvE van den Minister van 
Binnerilandsche Zaken aan de Commis- . 
sarissen der Koningin in de provincien, 
betreffende opgravingen en ontdekkingen 
van voorwerpen, die voor de oudheidkunde 
van belang zijn. 

In den laatsten tijd komen in de dagbladen 
meermalen berichten voor omtrent opgravingen 
en ontdekking van voorwerpen, die oudheid
kundige waarde hebben en voor de studie van 
de vroegste geschiedenis van ons land van groot 
belang zijn. 

In verband hiermede heb ik de eer·U H.E.G. 
te herinneren. aan de dezerzijdsche circnlaires 
van 2 J\!Iei 1887, n°. 878, afd. K. W., en van 
22 Maart 1893, n°. 577, afd. K. W., waarbij ver
zocht werd, de burgemeesters in Uwe provincie 
aan te schrijven, am van elke opgraving of 
ontdekking, als. bovonbedoeld, welke in hunne 
gemeente mocht plaats hebben; onverwijld 
aan den directeur van 's rijks -museum van 
oudheden te Leiden mededeeling te doen, met 
bijvoeging van· al de bijzonderheden, die daarop 
betrekking hebben. 

In noodig U H.E.G. uit, de aandacht der· 
gemeentebesturen in Uwe provincie andermaal 
op deze aangelegenheid te vestigen. 

De lYiinister i-an Binnenlandsche Zaken, ·· 
Voor den Minister, 

De. Secretaris-Generaal, (get.) J. B. KAN 

9 Maart 1914. · BESLUIT, tot vernietiging van
het besltiit van Gedeputeerde Staten van.-: 
Noordholland van 17 September 1913, n°. 
61,· waarbij is verworpen het beroep van 
de weduwe A. LIEDMEIER, t'! Helder, 
tegen de w•eigering van burgerncester en 
wethouders-dier gemeente, om in de ver
melding der localiteit in de akte van de 
te haren name staande vergunning v_oor 
den verkoop van sterken drank in het 
klein de ·gevraagde wijziging aan te bren
gen. S. 145. 

vVrJ W]LHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binncnlandsche Zaken van :21 Januari 1914, 
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n°. 12139/13, afdeeling Volksgezondheid en Arm· 
wezen, betreffende het besluit van Gedeputeer
teerde Staten van Noo,·dholland van 17 Septem
ber 1913; n°. 61, waarbij is verworpen .het 
beroep van de weduwe A. LIEDMEIER, te 
Helder, tegen de weigering van burgemeester. 
en wethouders dier gemeente, om in de ver· 
melding van de localiteit in de akte vau de· 
te haren name staande vergunning voor den 
verkoop van sterken drank in het klein de 
gevraagde wijziging aan te brengen ; 

Overwegende, dat voormeld besluit van Ge
deputeerde Staten van Noordhollancl berust op 
de overwegingen : 

1 °. dat door burgemeester en wethouders 
van Helder aan de weduwe LIEDME!ER is te 
kennen gegeven, dat de door haar gev·raagde 
w.ijziging in de akte van vergunning en in het 
afschrift daarvan niet is kunnen worden aan
gebracht, op grond dat door haar niet is op
gegeven welke verkoop, bedoeld in artikel 1, 
2de lid, letter a of b, in· de nieuwe of ver
groote localiteit zal piaats vinden, eene opgave, 
waartoe de wet haar verplicht, en 2°. dat in 
het onderwerpelijke geval door eene, zij het ook 
geringe verbouwing der localiteit, waarvoor 
verguniling voor den verkoopvan sterken drank 
in bet klein voor gebruik ter plaatse van ver
koop of elders was verleend, de oppervlakte 
dezer localiteit met meer dan twintig ten hon• 
derd is vergroot en alzoo, gelijk terecht door 
burgemeester en wethouders van Helder is 
aangenomen, het geval, bedoeld bij a:rtikel 58, 
2de zinsnede, der Drankwet, aanwezig is; 

Overwegende, dat ingevolge het bepaalde ·bif 
artikel 58,.tweede lid,.der Drankwet (Staatsblad 
i904, n°. 235) het bepaalde bij artikel 1, tweede 
lid, dier wet voor de onderhavige vergunning 
van• toepassing wordt, indien ingevolge artikel 
25 dier wet in de akte • van de vergunning en 
in- het afschrift daarvan eene localiteit in een 
ander • huis wordt vermeld of de oppervlakte 
der localiteit; vermeld in die. akte en in dat 
afschrift, door verbouwing of· herbouw met 
meer dan twintig ten honderd wo'rdt ver
groot; 

· dat door de weduwe LIEDMErnR aan burge
meester en wethouders van·Helder is gevraagd 
in de akte van de te haren name staande vergun
ning voor den verkoop van sterken drank in het 
klein voor gebrriik ter ·pJaatse van verkoop of 
elders in bet beneden-zij-voorlokaal van perceel 
Spoorgracht n°. 39, aldaar, alsmede in het ge
waarmerkte afschrift van die akte wijziging te 
brengen, opdat zij ,oortaan zullen gelden, 
behalve voor genoemde localiteit, ook voor het 
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daarnaast gelegen voorlokaal van datzelfde per
ceel; 

dat uit ingewonnen ambtsberichten blijkt,dat 
de tegenwoordige vergunningslocaliteit met 
de daarnaast gelegen localiteit in gemeenschap• 
is gebracht door het verwijderen van een, zich 
in den steenen scheidingsmuur· bevindende, 
betengelde en met behangselpapier beplakte
deur en dat de plinten van het deurkozijn te
gelijkertij(l. zijn vernieuwd ; 

dat dit echter bezwaarlijk als eene verbouwing· 
of herbouw van de vergunningslocaliteit kan 
worden beschouwd; 

dat toch bij de woorden ,,verbouwing of her
bouw" moet worden gedacht aan verandering· 
of vernieuwing van die deelen, zonder welke 
eene localiteit niet bestaan kan, niet aan het. 
wegnemen van een aanwezige, zij het ook met 
behapgselpapier beplaktc deur en een gewone 
herstelling van plinten; 

dat de localiteit, in . de vergunningsakte van, 
de weduwe LIEDl\IEIER vermeld, derhalve niet 
kan worden gezegd door verbouwing of her
bouw met twintig ten honderd te zijn ver
groot; 

dat, aangezien ook niet gevraagd werd in de 
vergunningsa\de en ,in het afschrift daarvan 
een localiteit in een ander huis te vermelden, 
het bepaalde' in artikel 58, 2de lid, der Drank
wet dus niet van· toepassing was; 

dat Gedeputeerde Staten van Noordhollanri 
bij hun bovenvermeld besluit dus in strijd met 
de wet het tegen de weigering van burgemees
ter en wethouders ingestelde beroep hebben 
verworpen; 

Gelet op de artikelen 166 en 168 der Provin
ciale Wet; 

Den Raad van State gehoord, ad vies van 24 
Februari 1914, n°. 17; 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Binnenlandsche Zaken van 6 Maart 
1914, n°. 2067, afdeeling Volksgezondheid en 
Armwezen·; 

Rebben goedgevonden en verstaan : 
bovenzermeld besluit van Gedeputeerde Sta

ten van Noordlwlland va~· 17 September .1913, 
n°. 61, te vernietigen wegens strijd met de wet.• 

Onze Minister van Binnenlandsche Zakcn • 
is belast met de uitvoering. van dit besluit, dat 
in het Staatsblad geplaatst en :in afschrift aan. 
den Raad van State medegedeeld zal worden .. 

's-Gravenhage, den 9den Maart 1914. 
(get.) W I L H E L M I N A. 

De Minisle1· van Binnenlanclsch.e Zaken 
(get.) CORT V. D. LINDEN, · ' 

(Uitgeg. 20 Maart 1914.) 
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9 Maart l\ll4. BESLUIT, tot vernietiging van 
het besluit van den Raad der gemeente 
Meppel van 19 Maart 1913, n°: 3/6, waarbij 
werd afgewezen het verzoek van W. P. 
YAN WEST te 's-Gravenhage, om teruggaaf 
van, in verband met zijn vertrek uit eerst
genoemde gemeente, over 1912 te veel be
taalden hoofdelijken omslag. S. 146. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 30 .Tanuari 1914, no. 
7937/1, afdeeling Binnenlandsch Bestuur, "tot 
vernietiging van het besluit van den Raad ·der 
gemeente Meppel van 19 Maart 1913, no. 3/6, 
waarbij werd afgewezen het verzoek van W. 
P. YAN WEST, tot 15 November Hll2 belast 
met het beheer van het Post- en Telegraafkan
toor aldaar, om teruggaaf, in verband met zijn 
vertrek uit die gemeente op 11 November 1912, 
van over 1912 te veel betaalden hoofdelijken 
omslag; · 

Overwegende, dat voormeld besluit gegrorid 
is op het oordeel van den Raad, dat adressant, 
ofschoon met ingang van 16 .November 1912 
voor onbepaalden tijd werkzaam gesteld te 
's-Gravenha,qe bij het Hoofdbestuur der Posterij
en en Telegraphie, en naar die gemeente met
terwoon vertrokken, in den zin van art. 245 

· der Gemeentewet, te Meppel zijn hoofdverblijf 
heeft behouden, omdat zijne werkzaamheden 
bij voormeld Hoofdbestuur, blijkens verklaring 
van den Directeur-Generaal der Posterijen en 
Telegrap.hie, van tijdelijken aard zouden zijn, 
en hij mitsdien, naar 's Raads opvatti9g, geacht 
moet worden in . den zin van het tweede lid 
van artikel 245 van voormelde wet, tijdelijk 
buiten de gemeente van zijn hoofdverblijf, i.e. 
Meppel, te 's-Gravenhage te vertoeven ter waar
neming van eene open bare betrekking; 
. OverwegAnde dienaangaandfl, dat het beheer 

van het Post- en Telegraafkantoor te Meppel 
met ingang van 16 November 1912, den dag 
van adressants indienststelling bij het Hoofd
bestuur, aan een anderen functionaris werd op
gedragen, dat adressants uitoefening van· dat 
beheer door zijn voormelde indienststelling 
is vervallen en, blijkens mededeeling van den 
voormelden Directeur-Generaal, adressants 
standplaats, tengevolge van zijne genoemde in-· 
dienststelling, te 's Gravenliage gevestigd is; 

dat mitsdien geen grond bestaat voor de stel
ling van het gemeentebestuur voornoe.md, .dat 
adressant zijn boofdverblijf ih den zin van art. 
245 der Gemeentewet te Meppel z~ude behou
den hebben; 

dat derhalve het genoemd besluit van den 
Raad dier gemeente van 19 Maart 1913, n°. 
3/6, is in strijd- met art. 245 der Gemeentewet; 

Gelet op art. 153 der Gemeentewet;, · . 
Den Raad van State gehoord (ad vies. van 

24 Februari 1914, n°. 20); 
Gelet op het nader rapport van Onzen ·voor

noemden Minister van 6 Maart 1914,. n°. 1816, 
afdeeling Binnenlandsch Bestnur ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
het bovenvermeld besluit van den Raad der 

gemeente Meppel van 19 n-Iaart 1913, n°. 3/6, 
wegens strijd met de wet te vernietigen. 

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

's-Gravenhage, den 9den Maart 1914. 
(get.)- WILHELMINA. 

De 211inister van Binnenlandsche Zaken, 
(get.). CORT V. D. LINDEN. 

(Uitgeg. 21 Maart 1914.) 

9 Maart 1914. BESLUIT, ho.udende onthouding 
van goedkeuring aan een raadsbesluit tot 
het opheffen eener openbare lagere school. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
den Raad der gemeente Wymbritseradeel tegen 
hei bosluit van. Gedeputeerde Staten van 

· Friesland van 6 November 1913, n•.· 123, 2e 
afdeeling, waarbij goedkeuring is onthouden 
aan het· besluit van dien Raad van 2 Augus
tus 1913, om de openbare lagere school te 
Oudega met ingang van 15 September 1913 
voor het geven van gewoon lager onderwijs 
te sluiten; 

Den Raad van State, afdeeling voor de ge
schillen van bestuur, gehoord, advies van 
18 Februari 1914, no. 1; 

Op de voordracht van Onzen Minister- van 
Binnenlandsche Zaken van 6 M.aart 1914, 
no. 3002, afdeeling Onderwijs ; 

Overwegende, dai bij besluit van 2 Augus
tus 1913 de Raad der gemeonte Wymbritsera
deel heeft besloten, de open bare 1agere school 
te Oudega met ingang van 15 September 1913 
voor het geven van gewoon lager onderwijs 
te sluiten ; 

d>tt bij besluit van 6 November 1913, no. 123, 
2e afdeeling, Gedeputeerde Staten aan dit 
raadsbesluit bunne goedkeuring hebben ont
houden uit overweging, dat de Raad ter mo
tiveering van zijn besluit aanvoert ,,dat door 
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het. hoofd der open bare lagere school te Oudega, 
E. HAZELHOFF, bij den Raad een verzoek om 
overplaatsirig naar de school te Hommerts is 
ingediend, waarop gunstig :s besehikt, en 
dat tengevolge van dit besluit zal moeten 
worden voorzien in de vacature van hoofd 
der schoo~ te Oudega, -indien niet in ernstige 
overweging moet worden genomen de vraag 
of deze onderwijs-inrich ting moet blijven
bestaan; dat toch het aantal leerlingen dezer 
school voortdurend afneemt, op 15 Januari 
1908 nog 24 bedroeg, en op gelijk tijdstip in 
1913 9, waardoor .bet zich .laat -aanzien; dat 
successievelijk dit aantal nog eerder zal dalen 
dan stijgen; dat thans 5 hoofden van gezin:hen 
hunne kinderen deze school laten bezoeken, 
waarvan 3 hunne kinderen bij eventueele slui
ting wensr,hen te zenden naar eene bijzondere 
school; dat twee andere gezinshoofden ieder 
slechts een kind ter school zenden, waurvun 
reeds het eene den 13-jarigen leeftijd heeft 
bereikt, terwijl het andere kind gemakkelijker 
de openbare lagere school te IJlst kan berei
ken, omdat het dan langs een beter begaanbaar 
patj. een geringeren afstand h eeft af te leggen, 
zoodat van deze ouders niet mag worden 
verwacht; dat zij een overwegend bezwaar 
hebben tegen sluiting der inrichting; dat het 
bovendien in deze omstandigheden hoogst 
onwaarschijnlijk is een bevoegd onderwijzer te 
kunnen vinden, die bereid is zijne toekomst 
te verbinden aan het onzekere lot van deze 
school";. dat de schoolopziener in het district 
Heerenveen o. m. verklaart ,,dat de.openbare 
lagere school te Oudega op dit oogenblik 9 
leerlingen telt, 3 van C. MoNKEL, zuivelarbei
der, die nog 2 jongere kinderen heeft, 3 van 
A. TIJHUis, stationschef die ook nog twee 
jongere kinderen he!)ft, 1 van J. · T.A.DEM.A., 
lundbouwer, dat 13 jaar Jud is, 1 van D. Vrs
SER, spoorarbeider, dat 6 jaar oud is, en 1 
van B. GROENVELD, landarbeider te Sandfirden, 
dat 10 jaar oud is ; dat al deze ouders, blijkens 
een overgelegd stuk, verklaren : ,,dat zij voor 
hunne kinderen openbaar onderwijs verlangen 
en onder.geen enkele voorwaarde van plan zijn 
hunne kinderen naar de bijzondere school te 
zenden ell' dat zij deze verklaring onderteeken
den, nadat het raadsbesluit was genomen; dat 
bovendien in het dorp nog· twee ouders wonen, 

· VELTSTR.A. en HOEKEMA., die ieder 2 kinderen 
hebben en voor deze · als zij 6 jaar worden 
openbaar onderwijs verlangen; dat de verkla
ring van Burgemeester en Wethouders aan 
den Raad, dat 3 der ,aders hunne kinderen 
bij eventueele sluiting naar een bijzondere 

school wenschen te zenden, volgens hunne 
eigen verklaring op een misverstand berust; 
dat blijkens het bovenstaande ook de verklaring 
van Burgemeester en Wethouders, dat het 
zich laat aanzien dat successievelijk dit aantal 
(9) nog eerder zal dalen dan stijgen, niet met 
den werkelijken toestand overeenkomt, daar 
nog 8 kinderen succ~ssievelijk aan openbaar 
onderwijs behoefte zullen krijgen ;- dat de ri.f
stanclen naar de naaste openbare school in de 
gemeente zijn : naar Heeg 5625 M., naar 
Wolsum langs den weg 6600 Iii. en langs een 
nader voetpad 5800 J\,f., en dus alle meer dan 
4 K. M., zoodat de ouders niet verplicht zijn 
volgens de Leerplichtwet hunne kinderen deze 
scholen te doen bezoeken" ; dat de Inspecteur 
van bet lager onderwijs, die in tegenwoordig
heid van den schoolopziener een plttatselijk 
onderzoek heeft ingesteld, bij die gelegenheid 
de 5 gezinshoofden heeft gehoord en van hen 
heeft vernomen, dat zij voor hunne kinderen 
openbaar onderwijs begeeren en voorts het 
voigende aan Gedeputeerde Staten mededeelt: 
,,Allereerst breng ik in herinne'ring dat toen 
de Raad van Wymbritseradeel in 1905 over
ging tot opheffing der open bare school te 
Gaastmeer de goedkeuring daarvan door mij 
werd ontraden, terwijl de door Uw college bij 
beslnit van 7 September 1905 verleende goed
keuring was gebaseerd op het feit, dat het 
gemeenteb6stuur een goeden en veiligen weg 
zou aanleggen, opdat de kinderen uit Gaast
meer, voor wie openbaar onderwijs werd ver
langd, gemakkeliik de school te Oudega zouden 
kunnen l)ezoeken. Nu moet worden erkend, 
dat sedert 1905 geen kincleren nit Gaastmeer 
de openbare school hebben bezocht, terwijl 
ook in de omgeving van Oudega behoefte aan 
openbaar onderwijs uiterst klein 1s: circa 9 
kinderen, wanneer men aanneemtdat het getal 
der aankomemle kinderen gelijk staat m·et dat 
van· hen die de school binnenkort verlaten. 
Ook wordt hierbij' nog opgemerkt, dat A. J. 
TIJHUIS verklaarde zijne kinderen, zoolang zij 
nog klein waren, met het oog op den afstand 
naa~ de open bare school te Oudega te will en 
zenden, maar hen, wanneer ze naar de,Iee·ring 
moesten de bijzondere Roomsch-Katholieke 
school te-Blauwhuis te zullen doen bezoeken. Bij 
dezen is derhalve de instandhouding der open
bare school te Oudega · geen -beginsel maar een 
utiliteitskwestie. Intusschen blijft er tooh 
altijd een zeker - zij het ook zeer gering •
uantal ingezetenen over, clie beslist openbaar 
onderwijs voor hunne kinderen begeeren. 
Wordt nu de school te Oudega opgeheven, 
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dan · zal •de gelegenheid tot· het bekomen,·van 
openbaar onderwijs in dezen hoek der gemeen
te (Gaastmeer, Sandfirden en· Oudega)" zoo 
bezwarend zijn geworden, dat te recht ·twijfel 
rijst of artikel 19:2, 3e lid, der Grondwet nog 
wel zal worden nagekomen: De eenige·open
bare scholen toch, welke in dat deel van. de 
gemeente nog worden aangetroffen, zijn die·te 
Heeg en.te Wolsum, van Oudega resp.:op een 
afstand van 5625 en 5800 M. terwijl eers.tge
noemde school 4950 M. van Gaastmeer is 
verwijderd. Wel wordt in het raadsbesluit 
nog als zoodanig genoemd de·openbare school 
te IJlst, maar hiero:ver heeft de· Raad· van 
Wymbritseradeel' niet te1beschikken, zoolang 
geeu regeling als is bedoeld bij art. 16, 4e lid, 
der wet' op< het lager onderwijs, ·is· tot stand 
gekorrien, te!'wijl ook de afstand .;,an Oildega 
naar IJlst langs een ·lntnstweg (en het"is ons 
niet gebleken, dat er· een ·uader pad bestaat) 
veel te groot is voor scho9lgaande kinderen. 
Het bezwaar om te ;oorzien in de vacature 
van hoofd eener en ·wat har'e Jigging en wat 
het aantal leerlingen betreft, weinig aantrekke
lijke school als die te Oudega valt niet te 
miskennen, maar kan toch op zich zelf geen 
motief opleveren voor de opheffing. Lettende 
op bet feit dat bij opheffing der school te 
Oudega, de, zij het ook·; geringe behoefte be
staat aan openbaar onderwijs in dat gedeelte 
van Wym britseradeel niet · of althans zeer 
bezwaarlijk kan worden bevredigd, vind · ik 
derhalve geen· · vrijheid· 'hAt · onderwerpelijk 
raadsbeslt1it Uw ·college ter" goedkeuring· aan 
te bevelen!'; dat eene corrimissie uit•Gedepn
teerde Staten een plaatselijk onderzoek heeft 
ingesteld, met de ouders" 'der schoolgaande 
kinderen · heeft gesproken en daarbij in alien 
deele · dezelfde mededeelingen heeft oritvangen 
als de Inspecteur van het lage·r- onderwijs; 
dat Gedeputeerde Staten zich; na kennisneming 
van al de ad viezen 'Off rapporten over• •deze 
zaak uitgebracht, vereenigen met het gevoelen 
van den: Inspecteur, -dat ·bij opheffing der 
school te Oudega de behoefte aan openbaar 
onderwijs in dat gedeelte der gemeente .Wym
britseradeel · niet' of althans zeer bezwaarlijk 
kan worden bevredigd·; dat uit dien hoofde 
het raadsbesluit niet cvoor goedkeuring in',aan
merking-kan 'lrnmen ; dat · van bet ,besluit van 
Gedepnteerde Staten dr, Raad der gemeente 
Wymbritseradeel bij Ons in beroep is geko'men, 
aanvoerende, dat de verklaring ;an den dis
tricts-schocilopziener' een .verkeerd overzicht 
~eeft van het aantal leerlingen dat de open
bare .school te Oudega bezoekt, claar het niet 

meer uit 9 maar uit 6 bestaat en wel nit 3 
van· G. MONKEL, · 1 van B. GROENEVELD, 1-
van ·J. TADE.MA ·en 1 van .D. VrsSER,:spoor: 
wegarbeider; dat het aantal leerlingen dier 
school in werkelijkheid van 6 tot 5 moet 
wordeu gereduceerd; daar het kind-v.an J. TA
DEMA den leeftijd van rl\im 13 jaar heeft ,en 
thans zonder ·vergunning .van Burgemeester 
en Wethouders en· in strijd met de bepaling, . 
regelende .den· leeftijd, welken de kinderen 
moeten· bereikt hebbeu voor zij op de open bare 
lagere school worden toegelf1ten en van dien, 
waarop . zij die moeten verlatim:, de school te 
Oudega bezoekt; dat het kind van D; ·VrssER 
langs een beteren weg de openbare lagere 
school te IJlst kan bezoeken; dat aanvankelijk 
bet voornemen der· ouders ook is geweest hun 
kind:·elders aan het onderwijs te laten deelne
men; dat de Raad bij sluiting,der school te 
Oudega in het belang van het kind van. ge
noemden "VISSER gaarne bereid is te bevorde
ren dat 'met het gemeentebestuur van IJlst 
eene regeling wordt getroffen als is bedoeld 
bij- art. 16, 4e ·lid· der wet op het lager onder
wijs ; dat alzoo inderdaad voor twee ouders 
met 4 schoolgaande kinderen, de openbare 
school te Oudega in stand· moet word en ·ge
houden; dat de ouders dier. kinderen, met 
name B. GROENEVELD' eri G., MONKEL aan de 
schoolautodteiten en d0'commissie uitGedepu
teerde Staten wel zullen- hebben verklaard 
openbaar onderwijs voor hunne ·kinderen te 
begeeren, maar dat het bij den ,Raad even 
zeker is dat die, zelfde c,uders ,aan Burgemees
ter en·· Wethouders verklaard hebben, · geen 
bezwaar t!) hebben hunne kinderen bij eene 
eventueele sluiting · der open bare school aan 
het bijzonder onderwijs te · laten deelnemen 
wanneer zij financieel daarvan geen schade
hebben; dat daarom aan de afgelegde· verkla
ringen dier ouders, dat zij beslist openbaar 
onderwijs voor hunne kinderen· begeeren, 
weinig of geen waarde is te hechten ; 'dat toch 
bij eene gehonden bespreking met het bestuur 
der vereeniging vocir dorpsbelangen te Oudega, 
waarin. alle partijen ~varen vertegenwoordigd; 
is · gebleken, dat de voorgenoernde, belangstelc 
ling der ·onders• in het ·behoud der school en 
het begeere:h van' openbaar onderwijs voor 
hunne kinderen niet • zoozeer is een ,zaak van 
beginsel, maar meer, zoo niet ·uitsluitend, is 
gebruikt om bun tegeningenomenheid aan bet 
gemeentebestuur te toonen; dat door den In
specteur van bet lager onderwijs .toegegeven 
wordt dat de behoefte ·aan openbaar onderwijs 
te Oudega en omgeving op dit oogenblik en 
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6 October 1908, Staatsblad n•. 311), gewijzigd 
bij de wet. van 8 Februari 1912 S,taatsblad 
n°. 66) en op art. 8 van het Koninklijk besluit 
van 12 J uni 1911 (Stciatsblad n°. 144), betref. 
fende de registers voor de· zee-. en- kustvis; 
schersvaartuigen· en het voeren van letter
teekens en nummers door de kustvisschers
vaartuigen, gewijzigd bij Koninklijk besluit 
van 5 Februari 1912 (Staatsblad n•. 53); 

Heeft goedgevonden : 
te bepalen, dat door de zee- en kustvisschers

vaartuigen, . tehuis behoorende te Zuidland, 
moet warden gevoerd het letterteeken Z.D. 

's Gravenhage, 10 Maart 1914. 
De Ministe1· 110.ornoe,nd, 

(_get.) TREUB. . 

10 Maart 1914. MrssrvE van den Minister van 
Landbouw, Nijverheid en ]:Iandel aan de 

· Commissarissen der Koningin in onder
scheidene provincien, betreffende toepas
sing van -artikel 12 Vogelwet 1912. 

Naar aanleiding van de door een Uwer ambt
genooten gedane vraag, waarvan U Hoogedel
gestrenge hiernevens een afschrift gelieve aan 
te treffen, heb ik het volgende geantwoord : 

In antwoord op het in margine vermeld 
schrijven, heh ik de eer- U Hoogedelgestrenge 
mede te deelen, dat_ artikel 12 der Vogelwet 
in dien zin moet warden opgevat, dat de Com
missaris der Koningin nag_aat of ·de gedragslijn 
van den Burgemeester ten aanzien van het 
verleenen of het niet intrekken van eene ver
gunning juist was. Indien de Commissaris 
zich_ bij de toepassing van artikel 12 ni.oest lateu 
leiden, door overwegingen die de Burgemeester 
niet mocht laten gelden, ZOU eene onverhlaar
bare disharmonie bestaan tusschen de artikelen 
9 en 12. Waar de Burgemeester vrij is zoowel 
in de bepaling van het middel, waardoor de_ 
aanvrager - zich van de schade toebrengende 
vogels zal n;iogen ontdoen, als om de vergunning 
te verleenen hetzij aan den aanvrager, hetzij 
aan. een lastheblier, komt het mij voor, dat hij 
bij zijne beslissing wel degelijk"met de bet~ouw
baarheid heeft rekening te · houden. . In het 
geval b.v.' dat de omstan<;ligheid bedoeld 'in 
artikel 9, aanwezig is, maar· den aan:v_rager een_ 
wapen niet kan worden toevertrouwd, zal hij 
hem geen vergunning geven, om met schiet-

geweer -te dooden. Hij zal hem een andere 
vergunning verleenen of wel mededeelen dat hij 
bereid is de uitreiking van de gewenschte ver
gunning aan een lasthebber, in overweging te· 
nemen. In dergelijke zaken van beleid stel ik 
mij voor, dat het controle-recht van den· Com-

missaris der Koningin zeer goed zal werken; 
ook preventief, doordat Burgemeesters,' eene 
intrekking. willende voorkomen, in· twijfel
gevallen te voren 's Commissaris' oordeel zullen 
inwinnen. 

Waar in verband met deze aangelegenheid 
mij opnieuw een vraag bereikt, meen ik, goed 
te doen U Hoogedelgestrenge met deze brief
wisseling in kennis te stellen. 

De Min. van Landbou_w; i.fijverheid en Handel, 

Voor den Minister, 

De Secretari8-Generaal, 
(ge_t.) H. FIEVEZ VAN GINKEL. l.-S.-G. 

AFSOHRIFT. 

Ik heh de eer Uwer Excellentie beleefd te 
verzoeken mij omtrent de toepassing van 
artikel 12 der Vogelwet 1912 eenige inlichti,ngen 
te willen verstrekken. 

V olgens de Meri:torie van Antwoord op . het 
Voorloopig Verslag der Tweede Kamer regelt 
genoernd artikel een ,,onbeperkt" controle
recht op de vergunningen ex artikel 9 der wet. 

Daaruit zou voortvloeien, dat de Commissaris 
der Koningin eene door den Burgemeester ver
leende vergunning kan intrekken in gevallen, 
waarin de Burgemeester het recht rniste tot 
weigering van de vergunning, b,v. in geval van 
onbetrouwbaarheid van den aanvrager of diens 
lasthebber. 

Dat de bevoegdheid van den Burgemeester 
beperkt is, blijkt uit hetgeen door Uwen arnbts
voorganger is gezegd bij de behandeling in · de 
Tweede Kamer van artikel 27 der - V ogelwet 
1912: ,,dat (of er schade dreigt of is) is het 
eenige wat aan het oordeel van den ambtenaar 
is onderworpen ; hij kan niet om de een of andere 
reden weigeren de vergunning te geven". 

Intrekking van eene door den Burgemeester 
krachtens de hem toegekende bevoegdheid ver
leende vergunning, is echter naar mijne me~ning 
niet in het belang van diens gezag. Anderzijds 
schijnt het controle-recht weinig te beteekenen, 
als het . zich. tot de wettigheid der verleende 
vergunningen zoude moeten beperken. 

Het zal mij aangenaam zijn van Uwe Excel
lentie te -mogen vernemen_hoe de in artikel 12 
der Vogelwet 1912 bedoelde bevoegdheid dient 

-te worden uitgeoefend. 

ll Maart 1914. BESLUIT, tot nadere wijziging 
. van het Koninklijk besluit van 12 Februari 

1879 (Staatsblad n•: 36), tot regeling der_ 
examens als arts, tandmeester, apotheker, 
vroedvrouw en apothekers-bediende, S. 148. 
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WiJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 29 Januari 1914, 
n•. !!08, afdeeling Volksgezondheid en Arm: 
wezen;· 

Overwegende, dat wijziging van artikel 13 
van het Koninklijk besluit van 12 Februari 
1879 (Staatsblad n°. 36), wenschelijk is; 

Den Raad· van State gehoord (advie~ van 
24 Feqruari 1914, n°. 21); · 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van Sl Maart 1914, n•. 2072, 
afdeeling Volksgezondheid en Armwezen; 

Hebben goedgevonde; en verstaan: 

Eenig artikel. 

Artikel 13 van het Koninklijk besluit van 
12 Februari 1879 (Staatsblad n•: 36), welk be
sluit laatstelijk is gewijzigd bij Ons· besluit 
van 25 October 1913 (Staatsblad n°. 398), wordt 
te rekenen van 1 J anuari 1915 gelezen als volgt: 

Het examen als apothekers-adsistent betreft: 
a. het lezen ; 

· b. het schrijven ; 
c. het rekenen; 
d. de beginselen der N ederlandsche taal ; 
e. de beginselen der Vaderlandsche geschie-

denis; 
f. de beginselen der aardrijkskunde ; 
g. de beginselen van de kennis der natuur; 
h. de beginselen van de Fransch~ of .de 

Hoogduitsche of de Engelsche taal; 
i. de· beginselen van de Latijnsche taal, voor 

zoover noodig bij het lezen en verstaan van 
recepten·; 

j. de beginselen der natuurlrnnde, voor zoo
ver noodig bij de bereiding van geneesmiJdelen 
in de apotheek ; 

k. de beginselen der scheikunde, vcior zoover 
noodig bij de bereiding van geneesmiddelen in 
de apotheek; 

l. de, beginselen van de kennis der genees
middelen; 

ni. kehnis der synoniemen en van maten en 
gewichten, welke bij de bereiding van genees
middelen in .de apotheek gebruikelijk zijn; 

n. de wettelijke bepalingen op de ·uitoefening
der artsenijbereiq.kunst; 

o. bedrevenheid in het gereedmaken van 
recepten. 

Onze Minister van Binr.enlandsche Zaken 
kan, zoo noodig, -den omvang van de kennis, 
die voor een of :ri:teer der vakken van het 
examen gevorderd wordt, nader bepalen. 

Aan de examineerende commissien kunnen 

door Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken 
voor bepaalde vakken · deskundigen worden 
toegevoegd. · 

De deskundigen genieten reis-. en verblijf
kosten en presen tiegeld, door Ons te bepalen. 

Van h9t examen in de vakken a-h zijn 
vrijgesteld zij die een bewijs overleggen, dat 
zij- met vrucht hebben doorloopen, hetzij een 
der scholen, bedoeld i~ artikel 48, lste lid, 
1°, b, I, II en voorlaatste zinsnede der Lager
Onderwijswet, hetzij ten minste drie klassen 
v_an eene Hoogere Burgerschool of een Gym
nasium. 

De examens worden in het openbaar gehou
den, ·met uitzondering van het examen in de 
practische receptuur, dat alleen kan worden 
bijgewoond met vergunning van den voorzitter 
der exariiencommissie. 

lngeval van stoornis in den goeden gang van 
het examen is de voorzitter bevoegd .. toehoor
ders den toegang te ontzeggen. 

Onze. Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit bes!uit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en waar
van afsch rift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

's-Gravenhage, den Hd.en Maart 1914. 

(get.) WI L HE L M I N A. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
(get.) 00R1' V.• D. LINDEN. 

(Uitgeg. 24 Maart 1914.) 

12 111aart 1914. MISSIVE van den Minister van 
. Landbouw,' Nijverheid e·n I{andel aan de 
Commissarissen der Koningin in de pro
vincien, betreffende · verkapte ~~gelvangst 
door. toepassing van art. 9 Vogelwet.1912. 

De Commissaris der Koriingin iri de provincie 
Utrecht heeft de ervaring opgedaan, dat door 
sommige burgemeesters der· gemeenteri. in zijne 
provi~cie niet in den geest der wet werd ge
handeld voor zooveel betrof de toepassing van 
artikel 9 der Vogelwet 1912~ · 

In verband hiermede is tot hen . in het 
Provincieblad van Utrecht n°. 33 het in 
afschrift hiernevens gaande ~chrijven ·gericht 
waarop ik''de aandacht van U H.E.G. vestig. 
De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 

Voor den Minister, 
(get.) H. FrnvEz VAN GINKEL. l.-S.-G.-

AFSOHRIFT. 

Blijkens het bepaalde iri art.. 7 van het 
Koninklijk besluit van 18 November 1913, 
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Staatsblad n°. 412, mag van de vergunningen, 
welke door mij krachtens art. 19 der. Vogelwet 
1912 warden. verleend, voorzooveel het vangen 
en in ~et -veld buiten ·open bare wegen en voet
paden ,vervoeren van vogels betreft, slechts 
warden gebruik gemaakt van 15 September 
tot ultimo Februari. 

Aangezien het vangen van beschermde 
vogels, waarvoor d~ evenoedoelde vergunning 

· geldt, ook in de overige ~aanden des_jaa,s een 
voordeelig bedrijf oplevert,. hebben .enkele 
beroeps-voge"lv:i.ngers. een middel. gevonden ~m 
aan .de beperkende bepaling van genoemd 
art. 7 te ontkomen. Zij wet!ln nl. :van . de 
eigenaren of gebriiikers van gronden gedaan te 
krijg!Jn, dat deze voor hen als hunne lasthebbers 
bij den burge_meester eene- vergunning vragen 
als bedoeld in art. 9 der Vogelwet 1912, op grond 
van schade of overlast. . . 

Wordt door den betrokken B.urgemeester in 
zoodanig geval de ge_vraagde v_ergunning· ver
leend, dan is hiermede voor de beroepsvogel
vangers. _een aanzienlijk voordeel verkregen. 
Immers, vooreerst ontkomen zij biermede aan 
df beperkende. bepaling van art. 7 van het 
Koninklijk besluit van 18 November 1913, 
Staatsblad. n°. 412, terwijl zij nog de -kans 
loopen, dat - indirect te hunnen behoeve -
door den-Biirgemeester gebr~ik wordt ge~aakt 
van de hem in art. 9 van dat Koninklijk besluit 
gegeven bevoegdheid en . in de tweede plaats 
hebben deze beroepsvogelvanger:s, indien _hun 
eene vergunning als bedoeld in art. 9 der Vogel
wet 1912, voor een vol jaar wordt· verleend 
de vergunning van art. 19 dier wet niet mee; 
noodig, _althans voorzoover zij er nie't tevens 
hun beroep van maken vogels te koop aan te 
bieden en besparen daardoor het in art .. 22 
bedoelde recht van tien gulq.en. 

Het behoeft geen betoog, dat, indien art. 9 
der Vogelwet 1912 in den bovenaangeduiden zin 
wordt toegepast, aan de _strekking van de,;e wet, 
welke de bescherming van de in het wild levende 
vogels ten doe! heeft, ernstig wordt te kort 
gedaan. . 

Ik vind•hie:rin dan ooJ,: aanleiding het boven
staande onder Uwe aandacht .te brengen en U 
- voor zooveel noodig -. m'.et aandrang er op 
te • wijzen, dat ook blijke_ns de geschiedenis der 
wet de vergunningen als bedoeld in art. 9 der 
Vogelwet 1912 nimmer kunnen warden afge
geven in het belang van_hen, die :van J::\et vangen 
van vogels een _beroep maken, doch uitsluitend 
in het belang van e_igenaren of gebruikers van 
gronden of wateren, en dan n,og slechts, indien 
_na· onderzoek . is geconstateerd, dat inderdaad 

de beweerde schade of overlast het afgeven der 
vergunning voldo.e_nde wettigt. 

Utrecht, den 7den Maart 1914. , 
De Commissaris der Koningin in de provincie 

Utrecht, 
(get.) F. D. 8CHIMJ\IELPENNIN0K. 

13 Maart 1914. BESLUIT, houdende. vaststel
~ing _van bepalingen omtrent de wijze van 
benoeming en de l;>ezoldiging van het per
soneel, verbonden aan ·de archiefdepots 
des Rijks, zoo te 's Gravenhage als in de 
provincien. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzep. M:inister van 
Binnenlandsche Zaken van 11 Maart 1914, 
n°. 596, afdeeling Kunsten,en Wetenschappen; 

Gezien het _Koninll;lijk ):>esluit van 8, Juli 
1881 n°. 44, en Onze besluiten van 22 Januari 
1904 n°. 35, en 9 April 1913 n°. 20 ; 

Qverwegende, dat_ het wenschelijk is gebleken 
ten aanzien van het personeel, verbop.den aan 
de archiefdepots. des Rijks, zoo te 's Gravenhage 
als in de provincien, nadere :voorschriften te 
geven; 

Hebben goedgevonden en verstaan te. bepalen 
als volgt : · · · · 

Ar~. 1. - Het personeel, verbonden aan de 
archiefdepots des Rijks, zoo te 's Gravenhage 
als in de. pro1:incien, bestaat uit : 

I algemeen Rijksarchivaris ; 
Rijksarchivarissen in de onderscht.idene 

provincien, met uit~ondering van de_ provincie 
ZuidhoJland ; 

archivarissen aan het algemeen Rijksarchief 
te 's Gravenhage; 

hoofdcommiezen, commiezen, adjunc_t-com
miezen, klerken, ainanuensissen, binders, 1 
machinist aan het algemeen Rijksarchief te 
's .Gravenhage, concierges, assistent-concierges, 
stokers, )Jedienden en portters. 
, 2. Indien ·de--·werkkring van het in het 
vorige a~tikel genoemd personeel een anderen
titel vordert. dan aldaa~ is vermeld, wordt bij 
de_ benqeming een d~r rangen,' iii dat artikeL 
voorko;nei::de, aangewe:i;en, welke zal_ warden 
ingenomen. . . 

-3. Het personeel tot en met den rang va~ 
adjunct,commies wordt benoemd en ontslagen· 
door Ons, b.et overige door Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken. · 

4: De bezoldiging van het .in -artikel 1 vei:-. 
melde personeel bedraagt; _;oor : · 

· den · algemeenen _Rijksarchivaris ten min~te. 
f,37.00 _en ten hoogste f 4500; 
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de Rijksarchivarissen in de provincien en de 
archivarissen aan het Algemeen Rijksarchief te 
's Gravcmhage fon minste f 2800 en ten hoogste 
J 3600, doch voor.den Rijksarchivaris in Noord
holland, zoolang deze in het genot van vrije 
waning is, ell' vcior den Rijksarchivaris in 
Friesland, zoolano- deze tevens bezoldio-d 
biblfothecaris der p~ovincie Friesland is, resp:c. 
tievelijk ten minste f 2400 en f 2300 en ten 
hoogste f- 3200 en / 3100 ; 

de hoofdcommiezen ten· minste f. 2400 en ten 
hoogste f _2700 ; · 

de commi_ezen ten mimte f 2000 en ten hoogete 
j2300;' 

de adjunct-commiezen ten minste / ·1300 en 
ten hoogste f 1900; 

de klerken, amanuensissen en binders ten 
minste / 600 en ten· hoogste / · 1200 ; 

den machinist aan het Algemeen Rijks
archief te 's Gravenhage, ten minste / 1250 en 
ten hoogste f 1650; 

de concierges, assisterit-concierges, stokers, 
bedienclen en portiers ten minste f 600 en ten 
hoogste f 1000, met dien verstande, dat de 
maximum · jaarwedde van die concierges, 
welke tevens de functie van klerk, amanuensis 
of binder vervullen, / 120!) zal bedragen, en 
dat de maximum jaarwedde van die concierges, 
die tevens in het genot zijn van vrije waning, 
vrij vuur en vrij licht, verminderd wordt met 
het bedrag, waarop dat genot voor de pensioens
bij drage is getaxeerd. 

5. De bezoldiging van het in artikel 4 ge
noemde personeel wordt bij bekwaamheid, 
geschikt!;teid en dienstijver · verhoogd als 
volgt: 

voor den algemeenen Rijksarchivaris na 
2, 4, 6 en 8 jaren dienst tot / 3900, / 4100, 
j 4300 en / 4500 's jaars; 

voor de Rijksarchivarissen in de provincien 
en de archivarissen aan het Algemeen Rijks
archief te 's Gravenhage na 2, ·4, 6 en 8 jaren 
dienst tot j 3000, f 3200, · f 3400 en / 3600 
's jaars, 'doch voor den Rijksarchivaris iri 
Noordholland, zoolang deze in ·het genot van 
vrije woning·is, na 2, 4, 6 en 8 jaren dienst tot 
f 2600, f 2800, f 3000 en f 3200 's jaars, en voor 
den Rijksarchivaris in Friesland, zoolang deze 
tevens bezoldigd bibliothecaris der -provincie 
Friesland is, tot f 2500, / 2700, f 2900 en· 
f 3100 's jaars; 

voor de hoofdcommiezen na 2 en 4 jaren 
dienst tot f 2550 en f 2700 's j aars ; 

voor de co=iezen na 2 en 4 jaren 'dienst 
tot f 2150 en f 2300 's jaars·; 

voor de adjunct-conimiezen ·na 2, · 4, 6 en· 8 • 

j aren dienst tot f 1450, f 1600, f 1750 en / 1900 
's jaars; 

voor de klerken, amanuensissen en binders 
na 2, 4, 6 en· 8 jaren dienst tot f 750, f 900, 
f 1050 en f 1200 's jaars; 

voor den machinist aan het Algemeen Rijks
archief te 's Gravenhage, na 2, 4, 6 ·en 8 jaren 
dienst tot / 1350,' f 1450, f 1550 en f 1650 
's jaars; 

voor de concierges, assistent-coricierges, sto
kers, bedienden en portiers na 2, 4, 6 en 8·jaren 
dienst tot/ 700, f 800, f 900 eu f 1000 's jaars. 

· Gaat de benoeming tot eene der voormelde 
betrekkingen in'op een anderen datum dan deri 
eersten dag van een kwartaal, dan warden de 
hiervoren vermelde tijdvakken geacht aan te 
vangen met den eersten dag van het kwartaal 
volgende op dat waarin ·de benoeming is ge
schied. 

De toekenning van · de traktementsver
hoogingen geschiedt door Ons, voor zooveei 
den algemeenen Rijksarchivaris, de Rijks
archivarissen in de provincien, de archivarissen 
aan het Algemeen Rijksarchief te 's Gravenhage, 
de hoofdcommiezen, de commiezen en de 
adjunct-commiezen · betreft; overigens door 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken. 

Gelijkerwijs wordt beslist omtrent latere 
toekenning van eene verhooging, welke ont
houden moest worden, omdat aan de voor
waarden van toekenning niet werd voldaan. 
Tenz~i er reden is om dienaangaande anders te 
handelen, worden voor het geval dat ·een of 
meer verhoogingen onthouden warden, de 
verdere periodieke verhoogingen zooveel later 
toe·gekend, als de laat0 te onthouding heeft 
geduurd. 

6. Het thans in dienst zijnde personeel, 
waarvan de bezoldiging het in artikel 4 be
paalde maximum overtreft, blijft in· het genot 
dier hoogere bezoldiging. 

Voor zoover de bezoldiging van het bij het 
in werking treden van dit besluit in dienst. 
zij nde r>ersoneel lager is dan zij naar de in 
artikel 4 en 5 gestelde regels zou kunnen be
dragen, wordt zij met ingang van 1 April 1914 
verhoogd voor he~ welke hct minimum, voor 
hun rang vastgesteld, nog niet hebben bereikt, 
tot dat minimum, en vocir hen, bij wie zulks 
wel het geval is, behoudens de in artikel 5 
gestelde voorwaarden voor traktementsver
hooging, tot het bedrag, dat volgens de schaal 
der periodieke verhoogingen onmiddellijk volgt 
op de genoten bezoldiging. Met ingang van 
1 Januari 1915 en dan telkens na verloop van 
een jaar wordt op gelijke wijze en antler gelijke 
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voorwaarden de wedde verhoogd, · totdat zij 
het in artikel 5 bedoelde bedrag, waarop krach
tens het aantal dienstjaren aanspraak kan 
worden gemaakt, heeft bereikt. 

Artikel 5, voorlaatste lid, is hierbij van toe
passing. 

7. Behalve de in artikel 4 genoemde _be
zoldigingen kunnen aan het personeel ter ver
goeding van de door hen verrichte werkzaam
heden buiten bureautijd, tijdelijke traktements
verhoogingen worden toegekend. 

Artikel 5, voorlaatste lid, is hierbij van toe
passing. 

8. Het Koninklijk besluit van 8 Juli 1881 
n°. 44 en Onze besluiten van 22 Januari 1904 
n°. 35, en van 9 April 1913 n°. 20, worden inge
trokken. 

.!). Dit besluit treedt in werking met 
l April 1914. 

Onze l.113.nister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, waar
van afschrift zal worden gezonden aan de Alge
meene Rekenkamer. 

's Gravenhage, 13 Maart 1914. 
(get.) WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
(get.) CORT V. D. LINDEN. 

13 Ma art 1914. ARREST van den Hoogen 
Raad. Aciio negatoria. Plaatsing op een 
legger van openbare wegen. 

Door plaatsing op den onderhavigen 
!egger van openbare wegen van ee_n niet 
met den last van openbaren weg bezwaarde 
strook gronds, wordt de vrije uitoefening 
van het eigendomsrecht beperkt; aan den 
eigenaar kan niet de bevoegdheid worden 
ont.zegd om van den rechter vrijverklaring 
van zijn eigendom te vorderen. 

Ten onrechte is door het Hof aangeno
m1>n, dat de plaatsing van een weg op de 
leggers opgemaakt ingevolge de bepalingen 
van het Utrechtsche wegenreglement niet 
tot strekking zou hebben al de bepalingen 
van dat reglement op dien weg toepasselijk 
te doen zijn ; uit de bepalingen van hei 
reglement moet worden afgeleid, dat werd 
beoogd verband te leggen tusschen het 
geplaatst zijn van een weg op den legger 
en de toepasselijkheid van het reglement 
op dien weg. 

Gezegd reglement bevat rneerdere be
palingen die met den vrijen eigendom van 
den grond, waarover den weg loopt, onver
eenigbaar zijn. Door de onderhavige tegen 
de Provincie Utrecht ingestelde vordering 

1914. 

·piet ontvankelijk te verklaren, op grond 
dat aan de plaatsing op den onderhavigen 
!egger _het karakter van betwisting van 
vrijen _ eigendom moet worden ontzegd, 
heeft het Hof de artt. 625 en 627 B. W. 
geschonden. 

(B. W- art. 627.) 

Voorzitier: .Jhr. Mr. S. Laman Trip. 

Ra,den: Mrs. S. Gratama, B. C. J. Lod-er, 
J. A. A. Bosch en A. P. L. Nelissen. 

W. H. Baron Taets van Amerongen van 
Woudenberg, wonende te Utrecht, eischer 
tot cassatie van een arrest van het Hof 
te Amsterdam van 21 Februari 1913 (N. J. 
1913 bi. 591 Red.),· advocaat Mr. J. H. 
Telders 

tegen: 
Mr. F. D. Graaf Schimmelpenninck ·qq., 
wonende te Utrecht, verweerder, advocaat 
Mr. W. A. Telders. 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
H. B. Ledeboer. 

Het cassatiemiddel luidt: ,;Schending of 
verkeerde toepassing van de artt. 1, 4, 
5bis, 6, 12, 25, 26, 29, 35, 36, 37, 38, 
39bis, 40, 41,. 46, 47, 48, 49, 51, . 52, 
55, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 68, 69, 70 
van het b~ Kon .. Besluit van 25 No
vember 1853 n°. 95, prov. blad. 1853 n°. 
102, goedgekeurd, door de Provinciale Sta
ten van Utrecht den. 8 November 1853 
vastgestela. reglement op het onderhoud en 
gebruik der. wegen in de provincie .Utrecht, 
gelijk dit reglement na verschillende wijzi
gingen thans luidt, in verband met artt. · 
141 der Provinciale wet, 179h, 230 Ge
meentewet, 625, · 627 B. W., omdat het 
Hof, in striju met de aangehaalde .. bepa
lingen van het reglement. en van de wet 
aanneemt, dat de plaatsing van een weg 
op den Utrechtschen !egger slechts de 
strekking heeft om den onderhoudsplicht 
te regelen en niet om den weg rechtens 
te bestemmen als een ,,openbaren" en 
daardoor onderworpen aan den algemeenen 
dienst en derhalve aan het. publiek het 
recht te verleenen om van dien weg ge
bruik te maken en dezen tevens te on
derwerpen aan de den eigendom beper
kende bepalingen van het wegenreglement". 

Zooals uit het zevende en achtste lid· 
van de vijfde rechtsoverweging van het 
bestreden arrest volgt, heeft het Hof aan 
de plaatsing van een weg op den legger, 

8 
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het, karakter van- betwisting van den, vrijen 
eigendom ontzeg'd, omdat het reglement 
slechts de strekking heeft om den aard en 
den omvang aan te wijzen van \le verplich
ti:ri~eri der besturen en personen die niet 
met het onderhoud der wegen ziJn belast 
en de plaatsing op den . !egger krachtens 
dat reglement gedaan, alzoo niet kan ge
richt · zijri op iets meer ot iets anders 
dan rechtstreeks verband · houdt .met het 
vastleggen ~an deli, onderhciudsplicht. De 
gr:onden. voor die opvattrng van de strek
kjng _, van . het . reglement. zijn rieergelegd 
in he( ' dEJid~ tot en inet ' het zesd~ lid 
van .. de aangehaalde rechtsoverweging. 

Mii. korrien - ze niet: overtuigend. V:oor. 
Dat in het ,,reglement op het onderhoud 
en gebruik der wegen_ in de provincie 

· Utrecht", .het opmaken van leggers van 
wegen· is voorgeschreven in _verband met 
de behoefte aan . regeling van het . onder; 
houd van openbare wegen, moge waar zijn, 
daaruit volgt echter geenszins·, dat die 
beh,oefte uitsluitenu tot dat voorschrift heeft. 
geleid en nog. minder, dat de bestemming 
dier leggers nu z66 beperkt zou ziJn, 
als het Heit .heeft aangenomen. . 

In het eerste hoo'.dstuk van het reglement 
. ,,algemeene bepalingen" inhoudende, wor
den 11+ art. 1 de wegen, - daaronder niet 
begreperi de groote rijkscommunicatien en 
Ue spoorwegen, - ,,met betrekking tot 
dal reglement". en mitsdien onbeperkt met 
betrekkrng tot het geheele reglement, ver
deeld rn · dne soorten·, die in de drie 
volgenUe artikelen nader worden bepaald. 

-Tot de .derde soort behooren met uit
zonderrng van de voetpaden, _ alle voor 
den openbaren dienst bestemde commu
nicatien die geene provincia.le of gecon
cessioneerue wegen •ZJJn - welke resp. de 

. eerste en . de tweede soort .vormen, -· 
behalve die wegen, straten en stegen binnen 
bebouwde gemeentekommen, die naar het 
oordeel van Gedeputeerde Staten geen deel 
uitmaken van eene gemeenschap met an-

. dere ,gemeenten. -.De kenlijke en met het 
oog op· art. 140. der provinc1ale wet Jmste 
strekking van deze .algemeene bepalingen. 
is, met uitsluitmg eensdeels van· de wegen 
die· van algemeen rijksbelang · zijn en ander
deels van die wegen, .. die slechts een 
lokaai. gemeentebelang dienen, het regle
ment betrekking _ te doen hebben op .die 
wegen, · die geacht kunnen worclen een 
provinciaai belang. te hebben. 

Deze algemeene· bepalingen betreffen hm
ten kijf het geheele reglement en dus in· 
de eerste plaats· de bepalingen van het 
volgend tweede - hoofdstuk met· opschrift: 
,,van het onderhoud · der wegen", waarin 
de artt. 6 tot en met 11 voorschrijven, 
dat, en regelen op welke wiJze, · leggers 
van wegen zullen worden opgemaakt en 
vastgesteld. Die algemeene hep'alingen moe- . 
ten -dus voor de Gemeentebesturen, die de 
[r:,ggers opmaken · en · voor , Gedepµteerde' 
Staten, die deze definitief vaststellen, als 
richtsnoer gelden in dezen zin, dat op de 
!egger's moeten -worden- .vermeld, alle pro
vmciale, alle geconcessioneerde en alle · 
wegen van de- derde •soort, maar. ook- • 
geene andere en daarmede wordt dus,- bij
rich t1ge uitvoering van de verordening .be
reikt, dat in en door de leggers voor
handen- ziJn, staten van alle- wegen - die 
geacht woruen van· provinciaal · belang .te 
zijn, maar ook, dat de wegen die met op de 
leggers voorkomen niet kunn:en worden 
aangemerkt als een . provinciaal belang te 
dienen. 

De krachtens de aangehaalde · voorschrif
ten .door· Gedeputeerde Staten definitiel! 
vastgestelde leggers - blijven volgens art. 
12 den grondfllag uitmaken van ieders 
verplichtmg. De woordkeus dringt niet tot 
.eene beperkte opvatting van de strekking 
der bepalmg en het lijkt rnij volkomen ge
oorloofd, zooals de Rechtbank deed, daarin 
voor zooveel noodig gesouligneerd te zien, 
dat · ieders verplichting om te doen of na 
te · laten wat door het reglement wordt 
voorgeschreven of· verboden, 1eders ver- . 
plichtmg dus hetreffende onderhoud en 
gebruik der wegen, den !egger tot grond
slag heeft. De plaatsing van het artikel in 
het tweede hoofdstuk · in verband met het 
opschrift daarvan, is een, zwak argument 
ter bestrijding dezer opvatting. Aangenomen 
echter, dat die plaatsing met · voordacht 
is· geschied, omdat men- dit artikei alleen 
wilde doen slaan op ieders verplichting 
tot· onderhoud en de woordkeus is be
paa]d in verband met de bewoordingen van 
art. 6, waarin over ,,ieders verpiichting" 
ook naar mijn inzien, .als van ieders on
der houdsplicht de. rede is, dan nog ZOU 
daaruit slechts volgen, dat het reglement 
niet eene uitdrukkelijke , bepaling bevat, 
waarin de !egger als grondslag voor de 
toepassing van het reglement wordt aan
gewezen, en dat men derhalve .uit het 
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geheele sanienstel van het reglement ZOU 

moeten. afleiden of zulks daarhij ai dan 
niet als- stelsel is aangenomen. In art. 12 
zou dan de nadruk moeten vallen op het 
onveranderlijke van ieders eenmaal in den 
legger geconstateerde en daarbiJ opgelegde 
onderhoudsplicht, <loch in · geen geval zou 
men dat •artikel inogen interpreteeren alsof 
bet· wilde zeggen, dat de leggers uitslui
tend en alleen met betrekking tot· de ver
plichting tot onderhoud grondslag vormen 
voor de toepassing van bet reglement, want 
dat staat er zeker niet. 

Dat de leggers als grondslag zijn ge, 
dacht voor de toepassing van het geheele 
reglement, · hlijkt uit verschillende bepa: 
lingen. Ik wijs er op, ·dat in hef derde en 
vierde hoofdstuk betreffende het planten 
en bouwen langs en het gebruik van de 
wegen, steeds in bet algemeen w.ordt ge
sproken van ,,wegen" terwijl men daarhiJ 
zeker niet op• het oog had, al wat onder 
bet begrip ,,weg" valt, maar we! bepaal
delijk de wegen in de · algemeene bepa
lingen bedoeld. Zonder den !egger echter 
zou men in de algemeene bepa:Iingen geen 
voldoende houvast hebben· voor · de toepas-. 
sing van de bedoelde voorschriften, want 
de bepaling van de wegen van de"' derde 
soort hangt krachtens art. · 5, mede ai 
van het oordeel van Ged. Staten, een 
oordeel, dat uitteraard niet kan worden 
uitgesproken posterieur aan .eenig · gepleega 
feit, <loch -van te voren moet hlijken en 
dan ook bij het vaststellen der leggers 
tot uiting komt. en alleen wordt gekend, 
door het gevolg daaraan bi.J die vaststelling 
gegeven. Voorts eischen o. a. de artt. 35, 
39bis, 70, toestemming, ontheffing of voor
schrift van - en geeft art. 75 opspo
ririgsbevoegdheid aan de ,,schouwvoerende 
besturen". De opdracht tot het voeren 
van schouw• nu wordt gegeven in art. 22, 
welk artikel onbetwist verband houdt met 
de verplichtmg· tot onderhoud der wegen en 
dus zeker den !egger tot ·grondslag heeft, 
nit. de gevorde:rde medewerking van die 
schouwvoerenae besturen bij de uitvoe
ririg van be_palmgen van het 3de, 4e en 
5e hoofastuk, volgt nu noodweridig, dat 
dat dee! van het reglement slechts be
trekking heeft op wegen aan schouw van 
bedoelde besturen onderworpen en aan
g~zien slecbt:< ·uLt den ·]egger kan · blij
ken, welke we gen dat zijn, komt . ook 
hiermede duidelijk na:ar voren, dat de 

legger grondslag is voor de toepassing 
van ·het geheele reglement. 

Is dit alles z66, dan ·volgt uit een en 
arider, rlat het reglement in zijn geheel 
toepasselijk is op alle wegen, die op de 
leggers staan en uitsluitend op deze, maar 
dan ook niets meer. Openbare wegen die 
ten onrechte daarop niet zijn gehracht, 
zullen niet aan de .bepalingen van het regle
ment zijn oriderworpen, daarentegen zal het 
gelden ook ten aanzien . van Ii.iet openhare 
wegen, die ten onrechte we! op de· leggers 
vermelct zijn. Duidelijk is het dan echter; 
daf rlaarmede niets wordt beslist omtrent 
de openbaarheid van een weg in het alge' 
meen, geenszins wordt vastgelegd, dat zoo
danige weg rechteris is een openbare, dat 
uie aoor· cten rechthehbende tot algemeen 
gebraik is bestemd, wat volgens den Hoogeli 
Raact het ·kenmerk is van den openbaren 
weg, want niet alleen missen Gedeputeerde 
Staten de bevoegdheid · zulks uit te maken; 
maar het Utrechtsch wegenreglement matigt 
zich deze bevoegdheirl ook in geenen deele 
aan. Het oriderstelt uitteraard hij :Ged. 
Staten biJ de uitvoering van het regle
ment, waartoe het defiriitief vaststellen van 
de · leggers. behoort, een richtig inzicht en 

· verwacht daarmede een juisten .. en .. vol
ledigen verzamelstaat te verkrijgen, ook 
v~ri de openbare wegen, die ~et als derde 
soort heeft gequalificeerd, maar ook als 
de· waardeering van de feitelijke orhstan
digheden die een weg rechtens tot een 
openbare stempelen, bij Gedeputeerde Sta
ten tot eene averechtsche concJusie dien
aangaande mocht hebben geleid, is het 
gevolg slechts, dat zoodanige weg nu krach
tens wetsduiding voor de toepassing van 
bet reglement als een openbate zal moe
t.en worden aangemerk't, maar is dat bui
teu- de invloedsfeer· van dat reglement 
absoluut zonder belang ot gevolg. De vraag,: 
of een weg door den daartoe· gerechtigrle 
voor openbaar gebruik is bestemd, blijft 
in bet algemeen, na als voor, tei: heant
woording aan de rechterlijke macht. 

Dat antwoord is ih deze procedure door 
part,ij. Taets van Amerongen 

I 
van den rech

ter · gevraagd, ·op · grond, dat de plaatsing
op den· !egger van zijn weg, waarvan 
• bij de openbaarheid betwist, ten onrechte 
zou zijn geschiea en daarmede· inbrerik 
zou zijn gemaakt op ·het vrije genot van en 
de· ·volstrelde _beschikking. over zijn eigen
dom. 

8* 
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Alvorens .na te gaan, welke · gevolgen· 
met hetrekking tot het vrij genol ,van be
doelden eigendom die plaatsing op een 
!egger heeft,. zij opgemerkt, dat , daarbij 
(_)nkele van de biJ het cassatiemiddel . als 
geschonden voorgestelde artikelen, ter zijde 
.zullen moeten worden gesteld'. lmmers, ook 
(i;t . verband. met Uw arrest van 15 .. Aprii 
1910, W. 9020, waarbij de Hooge Raad 
besliste, 9-at de op 15. Juni i902 CK. B. 
20,- Mei -1902 S. 75) in .werking getreden 
w_e_t· van _10 November 1900 (S. 176), ken, 
lijk bedoelt, ten aanzien van het onders 
hoµd der .. wegen - waarvan de wijze 
\\'..aarop. daarin zou. worden voorzien en 
hiervan weder, het verhaal der. · daarvoor 
VJlreischte. kosten- en onderdeel uitmaakt .,
i.n_. zijn geheel .regels te geven, zal moeten 
worden aangenomen, dat krachtens art. 
1_42 der provinciale wet art. 5bis. en voor 
~OQ\cer dat het onderhoud. der wegen, _be
treft en waarschijnlijk ook_ de artt. 26,..29, 
57 .en 70. van -.het reglement hebben opge
houden te . gelden, terwijl: hetzelfde het 
geval is, tengevolge van .de invoering van 
het wetboek van Strafrecht, ten aanzien 
va~ de artt .. 56 en 62 door art. 42,7 suh 6 
en van de artt. 58, 63, 68 door art. 427 
sub 2 en 3 van dat wetboek. Zonder. meer 
kan dus s chending of verkeerde toepassing 

· van deze artikele11 op zi0h zel ve, niet 
worden beweerd·. 

Mij alzoo beperkende tot de overige in het 
cassatiemiddei aa_ngehaalde artikelen,. merk 
ik op, dat. de plaa,tsing van bedoelden 
weg op . den !egger medebrengt de ver, 
plichtingen,. die in het vonnis der Recht, 
bank. te Utr.eoht in deze zaak gewezen W. 
9267, m Cle vijfde rechtsoverweging, waar
naar ik ter hekorting verwijs; zijn ver
meld, als voortvloeiende uit de artt. 25, 
35, 36 tot en met 38; 41, 48 en 49 van 
het reglgrrient en waaraan· ik. nog toevoeg 
de _verplichting om den weg niet te ver
smallen . of die aan _het verkeer te ont
trekken _ .(art 39bis) en de, uit de artt. 
47, 51. ,en _60 voortvlo,eiende, beperking 
in . het , gebrnik van den weg. 
, : M~t de· Rech thank ·zou · ik · meenen, dat 
~~ar op het ni'et nakomen van de. bedoelde 
verplichting~n bij het 'reglement strat is 
gesteid;. gezwegen nog van ,den politiedwang 
waa:i;mede . Ged. __ Staten, gemeeiltebesturen 
enz. ·ingevolge de bepalingen vap.. het pro\c. 
reglement overtreding ongedaan kunnen ma
ken ot tot nakoming kunnen dwingen, zeker 

mag worden gezegd, dat door het geplaatst 
zijn van een ·weg op .. een door .Ged. Staten 
definitief .vastgestelden !egger, · de eigenaar 
van dien weg in werkelijkheid . wordt ne
perkt in het ·vrije genot . en de. volstrekte 
beschikking over zijn eigendom op zoo
danige wijze, d·at . hij er belang bij ·heeft 
de vrijheid van zijn eigendom' door den 
Rechter te · doen ·. erkennen tegenover .de 
provincie,, wier hestuursorgaan hem de. be
perkingen1 heeft aangelega.. door definitieve 
vaststelling van den !egger, waarop zijn 
weg is geplaatst (zie zesde rechtsover-
weging van het vonnis). · 

Het. konit mij mitsdien voor, dat het Hof 
ten onreohte op den· in het arrest· ver
melden grond partij · Taets van· Amerongen 
niet-ontvankelijk heeft verklaard in ·hare 
vordering en dat · het cassatiemiddel ge
grond is. 

Ik concludeer mitsdiene tot vernietiging 
van . het bestreden arrest,. dat de Hooge 
Raad zal verklaren, dat er geene termen 
zijn tot niet-ontvankelijkverklaring van partij 
Taets van Amerongen op. den aangegeven 
grond en verwijzing der, zaak naar. het 
Gerechtshot :te. Amsterdam ten·· einde met 
inachtneming van 's Hoogen Raads arrest 
de zaak verder te behandelen en met ver.
oordeeling van partij Schimmelpenninck qq. 
in . de kosten van cassatie. 

De Hooge Raad, enz.; 
0. dat · als :r,iiddel· van cassatie is voor

gesteld: (zie conclusie adv.-gen.); 
0. dat de eischer in cassatie den ver.

weerder qq. heeft doen ·dagvaarden voor 
de A)."r0 -Rechtbank te Utrecht stel!ende, dat 
hij is eigenaar van een weg, gelegen in de 
g(_)meente Maarn en atdaai kadastraal be
kencj. Sec tie A. n °.- 363 ;, dat die weg over
eenkomst1g de bepalingen van het Regle
ment op het onderhoud en het gebruik 
der wegen in de provincie Utrecht op den 
I egger inhoudende alle wegen in de. ge
meente Maarn is gebracht; dat dit ten 
onrechte is geschied, 'daar op dezen weg 
niet rust de publiekreohtelijke last van weg; 
., dat op- deze gronden de eischer o. m. 
heeft .gev:orderd, dat de .. Rechtbank: 1°. 
zou verklaren, dat deze hem toebehoo
rende weg niet is bezwaard met den 
publiekrechtelijken last van weg; 2°. den 
verweerder ,qq. zou verbieden zioh. 'op 
den genoemden weg eenig recht aan te 
matigen; 

0. dat de verweerder qq. voor zoover 
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thans van helang de niet-ontvankelijkheidi 
dier vordering heeft beweerd, op grond 
dat de eisc:her in cassatie, die tegen de 
pr.ovincie vroeg de vrijverklaring van zijn 
grond, omdat ·deze als weg op den !egger 
was gebracht, niet stelde eenige bande
ling· of feitelijkbeid, waaruit zou volgen, 
dat de provincie aan een beweerd recht 
van openbaarheid uitoefening gaf; 

O.. dat de Recbthank. te Utrecht bij 
haar interlocutoir vomi.is van 11 l\fo1 1910 
met verwerping ook van evenomschreven 
middel van niet-ontvankelijkbeid den ver
weerder qq. heeft toegelaten om eenige 'in 
bet vonnis omschreven feiten door getuigen 
te bewijzen; 

0. dat de verweerder qq. van dit vonnis 
in , booger beroe,P' is gekomen en voor bet 
Hof o. m. bet voorbedoelde middei van 
niet-ontvankelijkbeid beeft gehandbaafd; 

0. dat bet Ho± daaromtrent in de eerste 
plaats beeft overwogen, dat deze grond 
van niet-ontvankelijkbeid · neerkomt op • de 
vraag, ot de plaatsing van bet bij dag
vaarding vermelde perceel op den daarbij 
bedoelden !egger, voldoenden gronCT op
levert voor de toewijzing der ingestelde 
vordering, en daarna, ter heantwoording 
dier vraag beeft onderzocht, welke de be
teekenis is van den !egger van wegen in bet 
Reglement op bet onderhoud en gehruik der 
wegen in de provincie Utrecht en tot de 
slotsom is gekomen, dat de bestemmmg van 
dien !egger beperkt is tot bet aanwijzen 
van de besturen en personeli, die ver-
plicbt zijn om de in den !egger aangeduide 
wegen te onderbouden, alzoo tot bet vast
leggen van den ·onderboudsplicbt; 
· dat bet Hot uit deze beperkte bestem, 

ming van den Utrechtscben !egger beeft 
afgeleid, dat de plaatsing van een weg op 
dien !egger niet geacbt kan worden gescbied 
te zijn met bet doei om den weg recbtens te 
doen bescbouwen als een openbaren weg en 
daardoor te onderwerpen aan de den eigen
dom beperkende bepaiingen van bet wegen· 
reglement, zoodat aan de plaatsing op 
den !egger bet karakter van betwisting van 
den vrijen eigendom moet worden ontzegd, 
als zijnde niet daarop gericht; 

0. dat op· dezen grond bet Hot bet 
t.bans besproken middel van verweer ge
grond beeft geacbt en met vernietiging van 
liet beroepen vonnis den eiscber in cassatie 
niet-ontvankelijk heeft · verklaara. in zijne 
bovenomscbreven vordering met zijne ver-

oordeeling in de kosten van beide in
stantien; 

Alsnu ten aarizi~n van bet tegen deze 
beslissing gericbte middel· van cassatie: 

0. dat hel reglement .op bet onderhoud 
en gebruik der wegen in de provincie 
Utrecht in zijne artt. 6-13, waarmede 
bet· 2de boofdstuk, handelende over bet 
onderhoud der wegen, begint, regelt de 
samenstelling der leggers en vervoLgens 
in art. 12 bepaalt, dat die leggers zullen 
blijven uitmaken ,,den grondslag van ieders 
verplichting"; 

dat bet Hof uit deze plaatsmg in bet 
Hoofdsluk o·ver bet onderhoud der wegen in 
verband met bet feit, dat bet opmakeii der 
leggers werd verordend naar aanleiding van 
een wenk van bet centraal gezag om 
zoodanige . verordening te maken ,,in bet 
helang der g.oede instandhouding der 
wegen" -, de bovenomschreven beperkte 
bestemming der Utrechtsche leggers heeft 
afgeleid eri · mzonderheid heeft aangeno
men, dat onder ,,ieders verplichting" in 
art. 12 van het reglement moet worden 
verstaan ieders verplicbting tot onderboud; 
· 0. dat de onjuistheid dier opvatting uit 
verscbillende bepalingen van het regle
ment in bun o:r{derling verband beschouwd 
blijkt en daaruit integendeel · volgt, dat 
art. 12 hedoelt uit te drukken, dat de 
plaatsing van een weg op den }egger <lien 
weg zal a an wijzen als een weg ten aanzien 
waarvan een ieder verplicht is de bepa
lingen van bet geheele reglement na te 
komen; 

dat dit al dadelijk hieruit blijkt, dat, ter
wijl in de algemeene bepalingen van bet 
reglement (artt. 1-5) o. m. wordt vast
gesteld, op welke· wegen het reglement 
toepasselijk is, blijkens art. 6 ai die we
gen ·en geen andere op de leggers hehoo
ren te worden gebracht, waaruit moet 
worden afgeleid, dat werd beoogd verband 
te leggen tusschen bet geplaatst zijn van 
een weg op den !egger en de toepasselijk
heid van het reglement op dien weg; 

dat er nog op kan worden gewezen, 
dat, terwij1 atrt. 22 van het reglement 
,,scbouwvoerende hesturen" ;i,anwijst buiten 
twijfel alleen voor op de leggers geplaatste 
wegen, verscbillende hepalingen van het 
reglement (artt. 35, 48 en 75) aan die be
sturen ten aanzien van openbare wegen 
bevoegdh~den toekennen, die vreemd zijn 
aan het oncierhoud dier wegen, maar ·toch 
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afhankelijk zijn van het al of niet geplaatst 
zijn van een weg op den !egger; 

0. dat derhalve bij het middel met 
juistheid is beweerd, dat door het Hof 
ten .onrechte is aangenomen, dat de plaat
sing: van een weg op de leggers opgemaakt 
ingevolge de hepalingen van het Utrechtsche 
wegenreglement niet tot strekking zou heb
bim, al de b_epalingen van dat reglement, 
in het bijzonder die in het middei aange
haald, op dien weg toepasselijk te doen 
zijn;_· 

0. alsnu, dat gezegd reglement, dat be
st()mU is om het onderhoud , en gebruik 
der _openbare wegen in de provincie Utrecht 
te . regelen, uit den . aard der zaak ten 
aanzien der wegen waarop het toepasselijk 
is, meerd.ere bepalmgen bevat, die met 
de!]. vrijen eigendom van den grond waar
over de weg loopt, onvereenigbaar zijn; 

ciat tot staving hiervan in -het bijzonder 
kan worden gewezen op het verbod van 
verleggmg van den weg (art. 25); de rege
ling der bepianbng van de wegen (art. 35); 
het verbod om wegen te versmallen, of d:eze 
geheel of ten deele aan het openbaar ver
keer te., onttrekken (art. 39bis);. de_ re
geling van het vervoer over de wegen 
(artt. 40, 46-49); het · verbod. om den 
vrijen d.oortocht over de rijbaan der wegen 
te belemmeren (art. 41) en in het algemeen 
de onderwerping der wegen aan de po
litie der daarvoor aangewezen overheid 
en het strafbaar stellen _ van overtreding 
der gebods- en verbodsbepalingen van het 
reglement (artt. 75-84); 

0. _ dat uit een en ander blijkt, dat 
do_or _ de plaatsing op de Utrechtsche leggers 
van een niet met den last van open
baren weg bezwaarde strook gronds, de 
vrije uitoefening van _ het eigendomsrecht 
wordt beperkt, dat in dezen den e1genaar 
de bevoegdheid niet kan worden ontzegd om 
ter bescherming van zijn eigendom de vrij
verklari_ng van den rechter te vorderen; 

0. _dat mitsdien, het Hof door de daartoe 
strekkende vordering op den thans aan
ge_voerden grond niet-ontvankelijk te ver
klai:-en, d.e artt. 625 eh 627 B. W. heeft 
geschonden en het middel dus is gegrond; 

Vernietigt het arrest van het Hof te Am
sterdam van 21 Februari 1913 tusschen 
partijen gewezen; 

'Wijst de zaak naar dat Hof terug, ten 
einde met inachtneming van dit arrest 
te worden afgedaan. (Ned. Jm.) 

14 JJ1aart 1914. KONINKLIJK BESLUIT, 
De vakken, genoemd in art. 2, sub 1 der 

Wet tot regaling-van het lager onderwijs, 
. houden niet op vakken voor lager onderwijs 

te zijn door het. feit, dat zij in eene gevan
genis warden onderwezen. 

Derhalve is hij die aldaar deze vakken 
onderwijst, uitgesloten van het lidmaat
schap van" den gemeenteraad op grond 
van art. 23 litt. i der Gemeentewet.-

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

? Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
F. PERDOK te Zutphen tegen het besluit van 
Gedeputeerde-Staten van Gelderland van 26 No
vember 1913, n°. 39, tot handhaving van de 
beslissing van den Raad der gemeente Zutphen 
van 20 October 1913, n°. 395, strekkende om 
appellant niet toe te laten als lid van dien 
Raad; 

Den Raad· van State, afdeeling voor de ge
schillen van bestuur, gehoord, advies van 18 Fe
bruari 1914, n°. 11 ; 
_.---Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 12 Maart 1914, 
n°. ] 780, afdeeling Binnenlandsch Bestuur ; 

Overwegende, dat de Raad der gemeente 
Zutphen op 20 October.1913 besloten heeft den 
19 September tevoren tot raad~lid gekozen 
FEBO PERDOK niet als raadslid toe te laten ; 

dat de gemeenteraad daarbij heeft over
wogen, dat de heer PERDOK de openbare be
trekking bekleedt van ,,onderwijzer aan de 
strafgevangenis en ·geagreeerd onderwijzer 
aan hat Huis van Bewaring" te Zutphen; dat 
de Commissie tot onderzoek zijner geloofs
brieven aanneemt, dat de heer PERDOK is 
onderwijzer in lezen, schrijven en rekenen. enz. 
ingevolge -a,rtikel 17 der wet van 14 April 1886 
(8taatsblad n°. 62) tot vaststelling der begin
selen van het gevangeniswezen ; dat artikel 23 
van de Gemeentewet in letter i de betrekking 
van onderwijzer voor het lager onderwijs onver
eenigbaar verklaart met hat lidmaatschap van 
dien Raad ; dat ten aanzien van de vraag, of 
het onderwijs in lezen, schrijven en rekenen, 
zooals dat volgens artikel 17, le lid, van de wet 
tot vaststelling der beginselen van -het gevan
geniswezen van 14 April 1886, als regel iri de 
gevangenissen wordt gegeven, behoort be
schouwd- te warden als te vallen onder- het 
lager onderwijs, allereerst behoort gevraagd te 
warden,· van welke beginselen de wet, op het 
lager onderwijs uitgaat ; dat bedoelde wet in 
artikel 2, sub I zegt: ,,Onder Lager onderwijs 
begrijpt deze wet het onderwijs in-a. het lezen·; 

.1 
I 
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b. het schrijven; o. het rekenen : etc. ; dat nu 
wel .in a:vtikel 15 van dezelfde wet de wet niet 
toepasselijk wordt verklaard op / de scholen in 
gevangenissen, enz. ; d~t evenwel deze uitdruk
kelijke bepaling niet in de wet zou zijn opge
nomen geworden, indien niet van naj;ure het 
onderwijs in de gevangenissen tot het lager 
onderwij_s ware te rekenen ; dat deze redeneering 
te sterker klemt, -waar· in hetzelfde artikel 15 
de niet-toepasselijkverklaring van de wet op 
de scholen in de gevangenissen niet uitgestrekt 
wordt tot de bepalingen omtrent _de bevoegd
heid van hen, die lager onderwijs geven ; dat 
het vrijlaten van het onderwijs in de gevan
genissen dus is te beschouwen niet als bewijs, 
dat het hier een materie geldt, die niet behoort 
tot de sfeer van het lager onderwijs als zoo
danig, maar veeleer als een op practische 
gronden zich onthouden van het stellen van 
regelen ten aanzien van een deel van het lager 
onderwijs, dat door de inrichtingen, waarin het 
gegeven wordt en de personen, aan wie het ver
strekt wordt, uit den aard der zaak zich beter 
eigent tot afzonderlijke regeling, waarbij het
eischen in de Lager-onderwijswet van de akte 
· van bevoegdheid tot het geven van lager onder
wijs ten opzichte van de personen, die in de · 
gevangenissen onderwijs geven, de principieele 
erkenning insluit, dat dit ondorwijs van nature 
en krachtens zijn karakter wel degelijk tot het 
lager onderwijs moet worden gerekend te be
hooren ; dat deze beschouwing steun vindt in 
de bewoordingen van de memorie van toelich
ting op de wet op het Lager Onderwijs ten 
aanzien van dit artikel, waar_ gezegd wordt :. 
,,Littera f. Ofschoon het onderricht in de 
gevangenissen onder het bestuur van ·den Minis
ter van Justitie staat, zou dit niet kunnen ver
goelijken, dat bij de wet inbreuk op de Grond
wet werd gemaakt door de vrijstelling ook tot 
de vereischten :van bevoegdheid uit te strekken, 
al is het niet _te vreezen, dat een onbevoegde 
met het geven van gewoon lager onderwijs aan 
de gevangenen zou worden belast" ; 

dat naar aanleiding van tegen de beslissing 
van den . gemeenteraad ingediende bezwaar
schriften door het raadslid Jhr. Mr. D. 0. 
ENGELEN en F. PERD0K, Gedeputeerde Staten 
bij uitspraak van 26 .November 1913, n°. 39, 
de beslissing van den gemeenteraad hebben 
gehandhaafd op grond, dat de overwegingen, 
waarop de .bestreden beslissing van den ge
meenteraad steunt, juist zijn ; dat die beslis
sing bovendien in overeenstemming is met het 
Koninklijk besluit van 3 Januari 1898, n° .. 61, 
waarbij is gehandhaafd een besl_uit van Gede-

puteerde StatJm van Zuidholland tot niet-toela
ting van een gekozen raadslid op grond dat deze 
les gaf in het vak- en lijnteekenen aan de scho
len van eene vereeniging en een genootschap ; 

dat van de uitspraak van Gedeputeerde 
Staten F. PERDOK bij Ons in beroep is gekoinen, 
aanvoerende, dat bij het Koninklijk besluit 
van 3 J anuari 1898 eene geheel andere beslis0 

sing is gegeven ; dat toch bij het aldaar beslist 
geval vaststond, dat door den gekozene onder
wijs gegeven werd aan eene school voor middel
.baar onderwijs el} hij .derhalve was onderwijzer 
bij het middelbaar onderwijs, terwijl hiervan 
in dit geval geen sprake is ; dat het onderwijs, 
hetwelk de appellant geeft niet behoort tot het 
.lager onderw:ijs, omdat het is geregeld bij eene 
afzonderlijke wet, nl. die van 14. April 1886 
(Staatsblad n°. 62), zoodat de rangschikking 
van het gevangenisonderwijs onder de wet van 
het lager onderwijs eene terzijde-stelling van de 
wet van 14 April 1886 (Staatsblad n°. 62) en 
het daarbij behoorend Koninklijk besluit van 
31 Augustus 1886 (Staatsblad n°. 159) zou zijn; 
weshalve hij verzoekt ·het bestreden raadsbe
sluit te vernietigen en hem alsnog als lid van 
den Raad der gemeente Zutphen toe te laten; 

Overwegende, dat vaststaat, dat door den 
appellant les wordt gegeven in lezen, schrijven 
en rekenen; 

dat ingevolge artikel 2, sub I der wet tot 
regeling van het lager . onderw~s voormelde 
vakken behooren tot de vakken van lager 
onderwijs, waartegen niet afdoet, dat die vakken 
in een gevangenis worden onderwezen ; 

dat derhalve de appellant moet geacht worden 
de betrekking van onderwijzer voor het lager 
onderwijs -te vervullen; 

dat Gedeputeerde Staten van Gelderland 
,mitsdien terecht hetbesluit van.den Raad der 
gemeente Zutphen tot niet-toelating van F. 
PERDOK als lid van den gemeenteraad h_ebben 
gehandhaafd ; 

Gezien de Gemeentewet en Lager onderwijs
wet; , 

. Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. , 
Onze· Minister van Binnenlandsche Zakeh is 

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

141vlaart 1914. BESCHIKKING van den Minister 
van Landbouw,' Nijverheid en Handel tot 
uitvoering van art. 3, 3°. van het I(oninklijk 
Besluit van 1 December 1910 S. 364, .hou
dende bepalingen ter bevordering van de 
bestrijding van de tuberculose onder het 
rundvee. 
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De Minister van Landbouw, Nijverheid' en 
Handel; 

Gelet op het Koninklijk besluit van 1 Decem
ber 1910 (Staatsblad n°. 364), gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 10 Januari 1914 (Staats
blad n°. 13), houdende bepalingen ter bevorde
ring van de bestrijding van de tuberculose 
onder het rundvee ; 

Heeft goedgevonden : 
1°. in te trekken de beschikking van den 

Minister van Landbouw, Nijv:erheid en Handel, 
van 29 De~ember 1910, Directie van den Land
bouw, n°. 11758, 3de afdeeling, bureau B; 

2°. te bepalen, dat de kosten van onderzoek, 
bedoeld in art. 3 3°. van bovengenoemd ge
wijzigd Koninklijk besluit, zullen worden be
rekend naar den maatstaf van vijftig cent 
(/ 0.50) per onderzoek van.elk dier. 

's Gravenhage, 14 i\faart 1914. 
De }ilinister voornoemd, 

(get.) TREUB. 

16 Maart 1914. ARREST van den Hoogen Raad. 
De Drankwet vordert in art. 44, voor 

het ·hebben van geen gemeenschap binnens
huis niet, dat die gemeenschap voortdu
rend onmogelijk zij en de opening niet 
bestemd zij tot doorgang. 

(Drankwet art. 44.) 

Voorzitter: 
Jhr. Mr. W. H. de Savornin Lohman. 

Raden: Mrs. A. M. B. Hanlo, A. Fentener 
van Vlissingen, C. 0. Segers en R. Feith. 

· De Officier van Justitie te Alkrnaar, re
quirant van cassatie - voor zoover de 
gerequireerde daarb:ij is ontslagen van alle 
rechtsvervolging - tegen een vonnis van de 
Rechtbank aldaar, van 9 December 1913 
(Ned. Jurispr. 1914 bid. 168 Red.), waar
bij in hooger beroep, met niet-ontvankelijk
-verklaring van het hooger beroep ingesteld 
tegen het vonnis van den Kantonrechter 
te Helder van 16 October 1913, vocir 
zoover het is gericht tegen de in dat vonnis. 
vervatte vrijspraak en met vernietiging van 

· dat vonnis voor het overige, S. K., 30 
jaren, rzetkastelein•, ,geboren te Veendam 
en wonende te Helder, is ontslagen van 
alle rechtsvervolging. 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
-Besier. 

Bij ·het bestreden vonnis is ten laste van 
beklaagde bewezen verklaard, dat hij 5 

Juli 1913 des avonds omstreeks 95 uur te 
· Helder als kastelein van de tapperij in 
. perceel Bassingracht n°. 1 heeft toegela
ten, dat arbeidsloon werd uitbetaald door 
G. J. W. aan A. A. en anderen in een 
vertrek, gelegen boven de voor het publiek 
toegankelijke localiteit, waarvoor door B. 
en W. vergunning was verleend, terwijl 
de - deur dier tapperij, die door een trap 
naar boven gerneenschap gaf tussohen die 
tapperij en voorrneld vertrek, fijdelijk bui
ten gebruik was gesteld. 

Dit feit werd echter niet strafbaar ver
klaard en de beklaagde te dier zake van 
rechtsvervolging ontslagen op grond ,,dat 
ten onrechte in -de dagvaarding wordt uit
gegaan van de stelling, dat in het algerneen 
door een tijdelijk buiten gebruik stel!M 
van een binnenshuis gemeenschap verlee
nende deur, die gemeenschap niet wordt 
opgeheven, omdat nu de Drankwet de uit
drukking ,,binnenshuis gemeenschap heb
bend" niet nader omschrijft, voor het al 
of niet bestaan van een dergelijke gerneen
schap niet beslissend is het al of niet 
tijdelijke karakter doch de aard der af
sluiting en de klaarblijkelijke bedoeling,, 
waarrnede ze is in 't !even geroepen; da.t 
dan ook, evenals bij een straatreparatie 
door een barriere de feitelijke gerneenschap 
tusschen twee straten - zij 't tijdelijk -

·wordt opgeheven binnenshuis zoo'n gerneen
schap kan worden tenietgedaan door vast
gespijkerde latten". 

Hiertegen wordt bij tijdig ingediende me
morie voorgedragen, dat bij deze beslissing 
art. 44 der Drankwet zou zijn geschonden 
door niet-toepassing. Ten betooge hiervan 
Wordt in hoofdzaak aangevoerd, dat ,,geen 
gerneenschap hehben" moet worden opgevat 
als ·,,het onmogelijk zijn van gerneenschap", 
dat in het stelsel der · Rechthank geen 
onderscheid kan worden gernaakt tusschen 
een afsluiting als in: casu aangebracht en 
een eenvoudig met een klink gesloten deur, 
daar het er niet toe doet, ot men een vin
gerdruk rnoet aanwenden ot eenig geweld 
moet gebruiken om de gerneenschap mo
gelijk te rnaken, en dat den doorslag rnoet 
geven, of de opening ...:.. al ot niet tijdelijk 
gesloten - besternd was om tot doorgang 
te dienen en uit haar aard een door
gang was. 

Toegegeven - kan worden, dat onder ,,ge
meenschap hebben" in art. 44 rnoet Wor
den verstaan het bestaan der mogelijkheid 
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van gemeenschap. Maar uit de dooi: tie 
Rechtbank voor hare beslissing aangevoerde 
gronden blijkt juist, dat zij hier een tij
delijk ontbreken dezer mogelijkheid als-•ten 
laste gelegd en bewezen heeft aangenomen. 
En op deze mogelijkheid zelve, <lie .wel 
bestaat als de deur op de klink geslot~n 
is, doch niet als voor hare opening geweld 
moet worden gebruikt - juist hier ligt de 
grens - komt het · aan, .niet op haar voort
durend bestaan en op de bestemming van 
den doorg.ang·. W at er ook ziij van de be
teekems in andere, in· de memorie ·aange
voerde artikelen der wet, van het .bmnens
. huis genieenschap hebben van loooliteiten, 
fa het algenieen beteekent· deze uitdrukking 

· ·niets anders, dan dat de mogelijkheid be
staat Orn van het eene locaal in het 
andere te komen (of •iets aan te reiken): En 
er • is geen reden om er in art. 44 iets 
anders- onder te verstaan - integeildee1, 
wanneer men let op de bedoeling van 
dit voorschrift. 
· · W aar niet was ten laste gelegd, dat lleze 
~ogelijkheid op ·het oogenblik der uitbe
taling aanwezig was, doch juist dat zij 
toen was opgeheven, is het ten· Jaste .ge
legde terecht niet strafbaar geoordeeldl. 
Mijne con:clusie strekt dan ook tot ver
werping van. het- beroep. 

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

Hanlo; 
Gelet op .het middel van cassatie, door 

den requirant voorgesteld bij memorie: (zie 
· conclusie adv.-gen.); 

• 0. dat bij het bestreden vonnis · wettig 
en overtuigend is bewezen verklaard; met 
beklaagdes schuld daaraan, het ten laste 
gelegde feit: 

,,dat hij 5 Juli 1913 des avonds omstreeks 
95 · uur te Helder als kastelein van de 
tapperij, in perceel Bassingracht n°. 1 heeft 
toegelaten dat arbeidsloon werd uitbetaald 
door· G. J. W. aan A. A. en anderen 
in een vertrek gelegen boven de voor 
het publiek toegankelijke localiteit waar

. voor door B. en W. vergunning is · ver-
leend, terwijl de deur dier tapperiJ, die door 
een trap naar boven binnenshuis gemeen
sc,hap · geeft- tusschen die tapperij en voor
meld vertrek tijdelijk buiten gebruik was 
gesteld"; 

dat dit- feit. echter niet strafbaar is ge
oordeeld en de beklaagde te dier zake is 

· ontslagen van alle rechtsvervolging, in 

hoofdzaak op grond van de navolgende 
overwegingen: 

,,dat ten onrechte in de . dagvaarding 
wordt uitgegaan van de stelling, dat in 
het algemeen door een tijdelijk buiten ge
bruik stellen van •een binnenshuis gemeen
schap verleenende deur, die gemeenschap 
niet wordt opgeheven, omdat nu de Drank
wet de uitdrukking binnenshuis gemeen
schap hebbend niet nader omschrijft, · voor 
het al ot niet bestaan van een dergelijke 
gemeerischap niet beslissend is het al ot 
niet tijdelijk karakter doch de aard der · 
afsluiting en de klaarblijkelijke bedoeling~ 
waarmede ze is .in het !even' geroepen; 

dat dan ook evenals bij eene straatrepa
ratie door een barriere de feitelijke gemeen
schap tussohen twee straten, zij 't tijdelijk, 
wordt opgeheven, binnenshuis zoo'n ge
meenschap kan worden te niet gedaan door 
vast gespijkerde latten"; 

0. dat tegen deze beslissing het eenig 
middel van cassatie is gericht, tot onder
steuning waarvan bij de memorie in hoofd
zaak is aangevoerd, dat geen gemeenscbap 
hebben moet worden opgevat als . het on
mogelijk zijn van gemeensohap•; 

dat in het stelsel der Reohtbank geen 
onderscheid kan worden gemaakt tusschen 
een afsluitiilg als in casu was aangebracht 
en een eeuvoudig met een -klink afgesloten 
deur, daar, zoolang de deur op de klink 
is, de gemeens·ohap eveneens volgens het 
oordeel der Rechtbank zou zijn verbroken:, 
dat het er niets toe doet, ot men een 
vingerdruk moet aanwenden of eenig geweld 
moet gebruiken om de . gemeenschap te 
herstellen; dat de doorslag moet geven ot 
de opening al of n:iet tijdelijk gesloten, 
bestemd was om tot doorgang te dienen 
en uit haren aard · een doorgang was; 

0. hieromtrent: 
dat nu de Drankwet zelve de bl'Jteekenis 

der uitdrukking ,,gemeenschap" niet nad·er 
omschrijft, de reohter uit de feitelijk vast
staande omstandigheid, dat de deur der tap~ 
perij, die door een trap naar boven .bin
nenshuis gemeenschap geeft tusschen die 
tapperij en het vertrek, waar de ·arbeids
loonen werden uitbetaald, met latten was 
vastgespijkerd, heeft kunnen afleideri, ifat de 
gemeenschap binnenshuis tusschen de tap
perij en bedoeld vertrek :was te niet ge
daan, daar tach door die afsluiting de 
mogelijkheict was weggenomen om binnens
huis van de tapperij in bedoeld vertrek 
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of omgekeerd te komen of iets aan te rei
ken, tijdens het uitbetalen van het loon; 

dat de wet in art. 44, 1 der Drankwet 
voor het hebben van geen gemeenschap 
binnenshuis niet vordert, dat die gemeen-' 
schap voortdurend onmogelijk ziJ en de 
opening niet bestemd zij tot doorgang; 

ctat alzoo het eenig middel van cassatie 
ongegrond is; 

Verwerpt het beroep. 
(Ned. Jur.) 

16 -Maart·l9H. ARREST van den Hoogen Raad. 
De artt. 150 en 153 der Gemeentewet 

kunnen zeer zeker nief zijn geschonden, 
doordat de Kantonrechter nag~laten beeft 
aan bet betreffende art. van de verorde
r.ing verbindende kracht te ontzeggen, wijl 
art. 150 juist uitdrukkelijk bepaalt, dat al 
bestaat er twijfel of een gemeente-veror
dening wel van kracbt is, wijl zij getreden 
is in hetgeen van algemeen rijks- of pro
vinciaal belang is, deze desniettemin ver
bindende is, totdat z1j door den Koning 
is gescborst of vernietigd. 

Eene verbodsbepaling, zooals art. 89 
der Alg. Pol. Verord. van Bergbem die 
inhoudt, waardoor wordt verboden, dat 
tusschen 1 April en 15 October niet-uit
vliegend pluimgedierte zich begeeft op en 
scbade toebrengt aan gronden in gebruik 
bij andere ingezetenen der gemeente, kan 
geacbt worden een algemeen belang dier 
ingezetenen en dus bet buisboudelijk be
lanl? der gemeente te betreffen. 

(Gem.wet art. 135) 

V oorzitter: 
Jbr. .\fr. W. H. de Savornin Lohman. 

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

M. K., gebore'll en wonende te Berghem, 
requirant van cassatie tegen · een vonnis 
van den • Kantonrechter te Oss van 16 De-

• Cember 1913, waarbij - na gedaan ver
zet, is , bekrachtigd het vonnis van dien.
zelfden Kantonrechter van 16 October 1913 
bij verstek gewezen, waarbij requirant is 
schuldig verklaard aan: ,,het te Berghem 
tusschen 1 April en 15 October als hoofd
bewoner van het erf, waarbij de dieren te 
huis behooren, niet-uitvliegenu pluimge
dierte buiten eene behoorlijk afgemaakte 
ruimte in .vrijheid. hebben", en, met toe

··passing van art. 89 van de Alg. Pol. Verord. 

1913. voor de gemeente Berghem en de artt. 
23 en 91 Sr. is veroordeeld tot eene 
geldbo_ete van f 1, (subsidiair een dag hech
tenis) (advocaat Mr. H. M. Canter Cremiers 
te 's-Gravenhage). 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Besier. 

· Bij het bestreden vonnis is overeenkom
stig de telastelegging en. met beklaagdes 
schuld daaraan bewezen verklaard, dat cleze 
op 14 Mei 1913 des voormiddags circa 11 
uur te, Berghem als hoofdbewoner van een 
aldaar gelegen. erf, achter zijne woning op 
een niet behoorlijk afgemaakt perceel wei
land, althans buiten eene behoorlijk afge
maakte ruimte, eenige hem toebehobrende · 
kippen in vrijheid heeft laten loopen. De 
Kantonrechter zag hierin eene overtreding 
van art. 89 der Alg. Politieverordening 1913 
voor. de gemeente Berghem en veroordeelde 
den beklaagde tot geldboete. Hiertegen is 
het eenig aangevoerde middel gericht, het
welk luidt: ,,Schending althans verkeerde 
toepassing van art. 144 Grondwet en artt. 
135, 150, 153 der Gemeentewet in verband 
met art. 89 van de Alg'. Politieverordening 
1913 der gemeente Berghem, doordien. de 
Kantonrechter te Oss den requirant niet 
heeft ontslagen van rechtsvervolging, wijl 
deze bepaling der verordening niet verbind
baar is, daar aan den Raad alleen behoort 
het maken van de verordeningen, die in 
het belang van openbare orde, zedelijkheid 
en gezondheid w.orden vereischt, en van 
andere, 'betreffende de huishouding der 
gemeenle, waartoe het voorschrift van art. 
8!:l van gemelde verordening, verbiedende 
dat men zijn. niet-uitvliegend pluimgedierte 
los laat loopen op eigen ert, niet kan. 
geacht word.en te behooren". 

Het middel geeft bedoeld voorschrift 
niet geheel 3mst weer. In zijn geheel 
luidt dit: ,,Onverminderd het bepaalde bij 
art. 458 Sr. is bet verboden tusschen 1 
April en 15 October niet-uitvliegend. pluim
gedierte buiten eene behoorlijk afgemaakte 
ruimte in vrijheid te hebben. Als over
-treder dezer_ bepalingen wordt met. eene 
geldboete van ten hoogste 25 gulden gestraft 
de hoofdbewoner van het erf, waarbij ae 
dieren tehuis behooren". 

Wat nu in de eerste plaats betreft de .in 
het middel als geschonden voorgestelde 
.artt. 150 en 153 ·der Gemeentewet, de be
. slissing van den Kantonrechter kan hier-
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· mede niet · in botsing komen, omdat ziJ 
juist de vraag, ot eene plaatselijke veror
dening treedt · in hetgeen van algemeen 
Rijks- of provinciaa1 belang is, aan de 
R.echterlijke macht onttrekken. Alleen in 
·geval van striju met het door den Rijks- of 
provincialeiJ. wetgever bepaalde mag de 
Rechter de verordening niet toepassen, d:och 
zoodanige strijd is hier niet beweerd en 
doet zich ook niet voor; art.- 89 der veror
dening regelt we! hetzelfde onderwerp als 
als art. 458 Sr., <loch vult het daar gegeven 
voorschrift aan. Oak de artt. 144 Grondwet 
en 135 der Gemeentewet zijn door het ver
bindend verklaren van het -aangehaalde 
art. 89 niet geschonden, ook niet wanneer 
men de opvatting van · Uwen Raad tleelt, 
welke o. a. is neergelegd in het • arrest 
van 25 Maart 1912 (W. 9322), dat de Rech
terlijke macht buiten toepassing heeft te 
laten de bepaling eener verordening, waar
bij de gemeenteraad zich niet heeft beperkt 
tot_ het gemeentelijk belang, maar is ge
·treden in eene regeling van de bijzondere 
belangen der ingezetenen, omdat hij dian 
de grenzen zijner wetgevende bevoegdheid 
zou hebben overschreden door eene ver
ordening te maken niet betreffende de 
-huishouding · der gemeente. Immers vooral 
op het platteland, waartoe de gemeente 
Berghem behoort, kan het in de zomer
maanden buiten een b.ehoorlijk afgemaakte 
ruimte in. vrijheid hebben van liiet-uitvlie
gend pluimgedierte, waardoor dit zich ook 
-kan. begeven in tuinen en op akkerland van 
-anderen en daar schade toebrengen, geacht 
worden het algemeen belang der· ingeze
tenen en dus de huishouding der ge
meente te betreffen. 

Het middei komt mij derhalve ongegrond 
·voor en mijne conclusie . strekt tot ver
werping van het. beroep. 

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

Segers; 
Gelet op het middel van cassatie, na

mens den requirant voorgesteld bij pleidooi: 
(zie conclusie adv.-gen.); 

·. 0. dat bij het bestreden vonnis is be
krachtigd het bij verstek gewezen v·onnis 

. van· den Kantonrechter van 16 Oct. 1913 
waarbij wettig en overtuigend was bewezen 
verklaard, met beklaagdes schuld daaraan: 

.dat hij 14 Mei 19_13 des voormiddags 
circa 11., uur te Berghem als hoofdbewo-

ner van een aldaar ge!egen erf, achter 
zijne woning op een niet behoorlijk afge
maakt perceel weiland, althans buiten een 
behoorlijk afgemaakte ruimte eenige hem 
toebehoorende en op zijn erf thuis behoo-• 
rende kippen in vrijheid lieeft la ten loop en; 
· dat met toepassing van art: 89 der Alg. • 
Pol. Verord. voor de gemeente Berghem 
van 29 Maart 1913, luidende: 

,,Onverminderd het bepaalde bij art. 458 
·sr., is het verboden tusschen 1 April en 
15 Ootober niet-uitvliegend pluimgedierte 
buiten. een behoorlijk afgemaakte ruimte 
in vrijheid te hebben; 

Als overtreder dezer bepalingen wordt 
met eene geldboete van ten hoogste f 25 
gestraft de hoofdbewoner van het erf 
waarb\ij de dieren thuis behooren"; 

dit feit is gequalificeerd en aan requi
rant deswege straf is opgelegd gelijk hier
boven vermeld is; 
. 0. ten aanzien van het middel van 

cassatie: 
dat de in het middel als geschonden ver

melde artt. 150 en 153 det Gem. Wet zeer 
·zeker· niet zijn geschonden doordat de 
Kantonrechter nagelaten heeft om aan voor
meld art. 89 der bovenbedoelde Gem. 
Verord. verbindende kracht te ontzeggen, 
wijl art. 150 juist . uitdrukkelijk bepaalt, 
·dat al bestaat er twijfel of een Gem. 
Verord. wel van kracht is, . wijl zij ge
treden is in hetgeen van algemeen Rijks
of provinciaal belang is, deze desniettemin 
verbindend is, totdat zij door den Koning 
is geschorst of vernietigd, hoedanige sohor
sing of vernietiging requirant niet beweert 
dat ten deze zoude hebben plaats ge
grepen; 

dat oo~ de andere in het middel aange
haalde artikelen niet zijn geschonden, daar 
een verbodsbepaling zooals art. 89 voor
meld die inhoudt, waardoor wordt ver
boden, dat tusschen 1 April en 15· Oct. 
niet-uitvliegend p!uimgedierte · zich be
geeft op en schade toebrengt aan gron
den in gebruik biJ andere ingezetenen der 
gemeente dan den hoofdbewoner van het 
erf, 'waarbij die dieren behooren, geacht 

·1can 'Worden een algemeen belang dier m
gezetenen en dus het huishoudelijk be
lang der gemeente te betreffen; 

dat mitsdien de Gemeenteraad aan art. 
135 Gem. Wet de bevoegdheid ontleent om 
eene verbodsbepaling als de hierbedoelde 
vast "te stellen, en de vraag of dat College 

/ 
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terecht van zijn bevoegdheid ge:qruik heeft 
gemaakt, niet _ staat ter beoordeeling - van 
den rechter; 

Verwerpt het beroep. (Ned. Jur.) 

17 1J1aart 1914. BESLUIT, tot toepassing van 
artikel 8, § 2, en artikel 6 der Rivieren
wet. S. 149: 

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

Waterstaat van 7 Februari 1914, n°. 255,Afdee-
ling Waterstaat; 

wordt bepaald, dat artikel 5, § 1, van die wet 
buiten toepassing blijft voqr die gedeelten van 
het in artikel 1 · van dit besluit omschreven 
ge bied, die op de kaart in rood zijn aangeduid. 

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

's-Gravenhage, den 17den Maart 1914. 
(get.) WILHELMINA. 

De 111inister van Waterstaat, (get.) C. LELY. 
(U-i.tgeg. 28 April 1914.) 

Gezien de Rivierenwet; 

Den · Raad van State gehoord, advies van 17 Maart 1914 .. BEsLUIT, tot vaststelling van 
24 Februari 1914, n°. 15; · een algemeenen maatregel van bestuur, als 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi- bedoeld in artikel 52 der Burgerlijke Pen-
nister voornoemd _van 14 Maart 1914, n°. 284, sioenwet. S. 150. 
Afdeeling Waterstaat; WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Hebben goedgevonden en verstaan: Op de voordracht van Onze Ministers van 
Vast te· stellen de volgende bepalingen tot Financien, van Binnenlandsche Zaken en van 

toepassing van artikel 8, § 2, en artikel 6 der Buitenlandsche Zaken, van 12 Januari 1914, 
Rivier'enwet. n°. 111 (Afdeeling Pensioenen), van 18 Decem-

Art. 1. Als terrein, bedoeld in artikel 8, § 2, ber 1918 no. 8781 r Afdeeling Binnenlandsch 
der Rivi~renwet, dienende tot zijdelingsche af- bestuur) 'en van 19 December 1918 (Afdee0 

leiding van hoog 'opperwater, wordt aangewe- ling II, no. 24888); 
zen h@t daartoe van ouds gediend hebbende ge- · Gezien art. 52 der Burgerlijke Pensioenwet; 
bied van den Ouden Rijn in de gemeenten Den Raad van State gehoord (advies van 
Her;oen en .Aerdt, Zevenaar, Pannerden en Duiven, 3 Februari 1914, no. 82); 
hetwelk zich uitstrekt landwaartsvan den Boven . Gelet :op bet nader ra'pport van Onze voor
Rijn bij Tolkamer (Lobith) en de langs die rivier noemde Ministers van 7 Maart 1914, n°. 100 
liggend·e Beneden· _en Boven-Spijksche dijken tot (Afdeeling Pensioenen), van 11 Maart 1914, 
eene lijn gedacht ter plaatse, als op de bij dit no. 2097 (Aideeling Binnenlandsch Bestuur) en 
besluit behoorende kaart in rood is geteekend, van 14 Maart 1914 (Afdeeling II, n°. 5428); 
en welk gebied overigens wo_rdt begrensd, voor Hebben goedgevonden en verstaan.te bepalen: 
.bet bovendeel eenerzijds door de buitenkruin- Art. 1. De burgerlijke betrekkingen, be-
lijnen van de daarlanll's gelegen hoogwaterkee- doeld in artikel 4, lit. d, der Burgerlijke Pen
rende dijken en ·anderzijds door de Neder· sioenwet, waaraan ingevolge dat artikel uit
land.qch-Pruisische grens, · voor het benedendeel zicht op pensioen op .55-jarigen leeftijd is ver
wederzijds door de buitenkruinlijnen .v11n de bonden, zijn de volgende: 
daarlangs gelegen hoogwaterkeerende dijken. ambtenaar bij de tachygraphische in:richting 

Dat terrein is in rood en blauw op genoemde van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ;· 
kaart aangegeven. (1) assistent voor den dienst der belastingen; 

.De plaats van bovenbedoelde lijn wordt be- zaalopzie~er, kok, assistent-kok, bakkersbaas, 
paald· door de punten A- en B, welke die lijn smid-stoker, stoker in eene gevangenis, in een 
verbindt, punt A liggende op den Duivenschen Rijksopvoedingsgesticht of in eene Rijkswerk
bandijk en samenyallende met het uiteinde inrichting; 
van de loodlijn lang UO M., in noordelijke bewaarder in een Rijksopvoedingsgesticht of 
richting opgericht op het westwaarts verlengde in eene Rijkswerkinrichting; 
van de driehoekszijde 48--45, op 262 M. uit beambte in algeineenen dienst of voor den 
hoekpunt 45, punt B liggende op den Duiker- huishoudelijken dienst in eene tuchtschool of 
di[jk en samenvallende met het uiteinde van de in een Rijksopvoedingsgesticht; 
loodlijn lang 5;J5 M. in zuidwestelijke richting verpleger, kok, assistent-kok, bakkersbaas, 
opgericht op de driehoekszijde 84-84a, op smid-stoker, stoker in een Rijkskrankzinnigen-
145 M. uit hoekpunt 84a. gesticht ; 

2. lngevolge artikel 6 der Rivierenwet werkbaas, verpleger-timmerman in het Rijks-

(l) Deze kaart wordt hierna niet opgenomen. [ krankzinnigengesticht te Medemblik; 
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· ·ambtenaar voor · den dienst van· kantoreri en 
lijnen van- de Rijkstelefoon; 

machinist, stoker bij de posterijeri · of bij de 
telegrane; 

wachthouder, arbeider bij de Rijkswater
staats\'\'.erken ; 

hoofdmachinist, machinist, hulpmachinist, 
machinekliecht, machinist-stoker, stoker, elec
tricien-hulprnachinist, stoker-dekknecht bij 
bemalings- of bewegingsinrichtingen of op 
vaartuigen van den Rijkswaterstaat ; 

kanaal-, licht-, duin-, · dijkwachter·; 
machinist met vaste aanstelling bij 's Rijks 

verlichting; 
gezagvoerder, ·machinist, stoker, matroos met 

vaste aanstelling- aan boord van een stoom
loodstransportvaartuig voor den · algemeelien 
dienst van het loodswezen, enz. ; 

opzichter· voor het"· stocimwezen; ;, . ': 
onderopzichtei- der Zuiderzeevisscherij. 
2. De posten, bedoeld in artikel 4, eerste 

lid, lit. c der Burgerlijke Pensioenwet, zijn de 
buiten de.keerkringen gelegen posten in Ohina, 
benevens ·die, gevestigd· in Japan - met in· 
begrip van Korea - en in Perzie. 

3. Voor de ·geneeskundige verklaringim, be
doeld in artikel 5, ee_rste lid, der Burgerlijke 
Pensioenwet, worden formulieren vastgesteld 
door Orizen ·Minister van Financien. 

Bij elke benoeming van geneeskundigen in
gevolge bet derde lid van dat artikel of van 
artikel 32, tweede lid, j0 • eerstgenoe~de be
paling der Burgerlijk_e Pensioenwet ontvangen: 
de benoemden van den brirgemeester een door 
hen in te· vullen formulier. · 

Aan den voet van het formulier ·wordt ge
steld een gewaarmerkt afschrift van de op de 
benoeming betrekking hebbende beschikking. 

4. · De geneeskundigen ingevolge artikel 5, 
derde lid, of artikel 82, tweede lid, j0 • eerst
genoemde bepaling der Burgerlijke Pensioenwet· 
benoemd tot het instellen van een oiiderzo·ek 
naar den gezondheidstciestand van een burger
lijk ambtenaar,' zenden hunne, op het onder
zoek betrekking hebbende ·verklaring aan den 
Burgerlijken Pensioenraad; 

De Raad doet, indien de belanghebbende· 
niet reeds' eene pensioensaanvrage of een ver
zoek om vrijstelling van'bijdragen voor pensioen 
of om teruggave van betaalde pensioensbijdra-. 
gen heeft •ingediend, de verklaring met zijn 
advies omtrent hare bewijskracht toekomen 
aan · On·zen Minister ·van Financien, die aan 
het hoofd van het departement van algemeen 
bestuur, waaronder de ambtenaar werkzaam 
is of aan -gedeputeerde staten der provincie of 

het bestuur der gemeente, die de ambtenaar 
dient, mededeelt of de verklaring naar zijne, 
's Ministers, nieening grond oplevert voor tee
kenning van pensioen·, respectievelijk voor het 
verleenen van de hedoelde vrijstelling of voor het 
teruggeven van de betaalde pensioensbijdragen. 

Het betrokken departementshoofd of bestuurs
college stelt ·den ambtenaar van den inhoud 
van 's Ministers mededeeling in kennis. 

5. Het honorarium van ee·n ingevolge het 
tweede lid- van artikel 5 der Burgerlijke Pen
sioenwet aangewezen geneeskundige voor het 
verrichten van een. onderzoek als in het eerste 
lid van dat artikel bedoeld, bedraagt ten hoogste 
vijf gulden· of, is de betrokkene een specialist 
voor een onderdeel der geneeskunde, ten hoog
ste tien gulden. 

Reis- en· verblijfkosten woi:den den in het 
eerste lid bedoelden geneeskun<lige vergoed op 
den voet van het laatstelijk bij Ons besluit van 
14 Maart 1911 (Staatsblad n•. \11) gewijzigd 
Koninklijk besluit van 5 ,Januari 1884 (Staatsblad 
n•. 4). Voor hem geldt het tarief, bij laatstge
noemd besluit vastgesteld voor de derde klasse. 

6. Voor den 15den der eerste · maand van 
elk vierendeeljaars ontvangt de Burgerlijke 
Pensioenraad van het hoofd van elk der depar
tement.en Vf\n algemeen bestuur, van gedepu
tee_rde staten van elke provincie en van het be
stuur van elke gemeente, de volg'ende gegevens 
met betrekking tot de burgerlijke ambtenaren, 
die in het laatst verstreken vierendeeljaars onder 
het · _departement 'ressorteerden, respectievelijk 
in dienst der provincie of der gemeente waren : 

a. afschriften van de acten van aanstelling 
van hen die in dat vierendeeljaars in hunne 
burgerlijke betrekking zijn benoemd; 
. b. afsehriften van de acten van ontslag van 

hen die in dat vierendeeljaars uit hunne bur
gerlijke betrekking zijn olitslagen; 

c. afschriften van de beschikkingen waarbij 
am btenaren iti dat vierendeeljaars, · hetzij zijn 
benoemd in eene- tegelijkertijd met hnnne 
burgerlijke betrekking · te vervullen gemeente
lijke betrekking of betrekking van leeraar of van 
onderwijzer, hetzij, bij bedoelde gelijktijdige ver
vulling van betrekkingen, als gemeente-ambte
naar, als leeraarof als onderwijzerzijn ontslagen; 

d. afschriften van de beschikkirigen waarbij 
in de belooning van ambtenaren in dat vieren
deeljaars verandering is gebracht; 

e. eene opgaaf. van hen die in dat vieren
deeljaars verlof hebben gehad - hetzij- dat 
hun dit uitdrukkelijk werd verleend, hetzij 
dat door hen, onder stilzwijgende goedkeuring 
van het tot ·het verleenen van verlof bevoegde 
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gezag, b.v. ·wegens ziekte geen dienst werd 
gedaan - en wier verlof in dat kwartaal meer 
dan een jaar achtereenvolgens heeft geduurd; 

Ten. aanzien van het verlof van ieder dezer 
ambtenaren behoort te worden opgegeven de 
dag waarop het is ingegaan en die waarop het 
is geeindigd; 

f. afschriften van de beschikkingen, waarbij 
ambtenaren in dat vierendeeljaars in hunne 
betrekldng werden geschorst. 

7. Bij de in. artikel 6 bedoelde afschriften 
worden, voorzoover van een en antler niet 
reeds uit die stukken blijkt, door de hoofden 
der• departementen , van algemeen bestuur, de 
gedeputeerde staten der provincien en de ge, 
meentebestliren gevoegd: 

bij die, bedoeld onder a, eene opgave van 
de voornamen der betrokken ambtenaren ·en 
van jaar en dill!' hunner geboorte; 

bij die, bedoeld onder a, b en c, eene opgave 
van den dag van ingang van de benoeming of 
van het ontslag der betrokken ambtenaren; 

bij die, bedoeld onder a en o,der d, eene. ge-
specificeerde opgave van de inkomsten die ieder 
der betrokken ambtenaren in zijne burgerlijke 
betrekking of betrekkingen zal genieten ; 

bij die, bedoeld onder d, eene opgave van 
den dag van ingang der in _de betrokke!l be
looningen gebrachte veranderingen; 

bij die, bedoeld onder f, eene opgave van 
den dag van ing:ing der schorsing. 

8. De hoofden der departementen van alge
meen bestuur, de gedepute·erde staten en de 
gemeentebesturen voegen bij de in artikel 6, 
lit. a bedoelde afschriften, indien er onder de 
betrokken ambtenaren zijn: 

a. die vroeger gemeenteambtenaar, leeraa~ 
of onderwijzer zijn geweest, eene opgave van 
die ambtenaren en van de door ieder hunner 
laatstelijk v66r zijne benoeming tot burgerlijk 
ambtenaar bekleede gemeentelijke betrekking 
of betrekkingen of betrekking of betrekkingen 
van leeraar of van onderwijzer; 

b. die vroeger tijdelijke diensten hebben be
wezen als bedoeld in artikel 15 der Burgerlijke· 
Pensioenwet, afschriften van de aanstellingen, 
dier ambtenaren in hunne tijdelijkc betrekkin,. 
gen en gegevens-, waaruit van den duur van
den diensttijd en van het totaal der beloonin
gen in elke dier -betrekkingen blijkt. 

9. Wanneer een ambtenaar de in bet derde 
lid' van artikel 22 der Burgerlijke Pensioenwet 
bedoelde aangifte, of de in het eerste-.lid van 
artikel 23 of bet vijfde lid van artikel 24 dier 
wet bedoelde kennisgeving doet, zendt of zenden 
het hoofd van het departement van algemeen 

bestuur, de gedeputeerde staten der. provineie 
of bet gemeentebestuur die aangifte of die 
kennisgeving tegelijk met het afschrift der op 
de verlaging van de wedde. respectievelijk het 
ontslag of de benoeming betrekking hebbende 
beschikking aan den Burgerlijken Pensioen
raad. De iuzending geschiedt zoo ~poedig 
mogelijk na ontvangst van de aangifte of van 
de kennisgeving, wanneer_ het bedoelde afschrift 
reeds is ingezonden; 

10. De Hurgerlijke Pensioenraad zendt de 
voor de regeling van den pensioensgrondslag :van 
een burgerlijk ambtenaar vereischte gegevens 
met zijn ad vies omtrent die regeling zoo spoedig 
mogelijk aan onzen Minister van Financien. 

11. Onze Minister van Financien zendt van 
elke beschikking tot vaststelling van den pen
sioengrondslag van een burgerlijk ambtenaar 
afschrift aan het hoofd van het departement 
van algerrieen bestuur, waaronder de ambtenaar 
ressorteert, of aan gedeputeerde staten der pro
vincie o{het bestuur der gemeente die de ambte
naar dient, zoomede aan den Burgerlijken Pen
sioenraad en aan den directeur van het Weduwen
en weezenfond_s voor burgerlijke ambtenaren. 

Onze ·genoemde Minister voegt bij het af
schrift voor bedoeld departementshoofd, of 
voor een der bedoelde· bestuur_scolleges een 
voor den ambtenaar bestemd afsc1,:trift, dat dezen 
door dat hoofd of door het betrokken ·college 
zoo spoedig mogelijk wordt toegezonden. 

12. De Raad zendt de in artikel 8,. lit. b 
genoemde stukken met zijn advies omtrent de 
vaststelling van elk voor ·pensioen-in te koopen 
tijdvak en van het voor den inkoClp te betalen 
bedrag a:in Onzen Minister van Financie_n, 
•wiens beschikking aan den ambtenaar en aan 
bet hoofd van het departemen t _ van algemeen 
bestuur waaronder. deze ressorteert of aan ge
deputeerde staten der provincie of het bestuur 
der gemeente die hij dient, in; afschrift wordt 
medegedeeld. 

13. Wanneer een oud-burgerlijk ambtenaar 
of een oud-leeraar, een oud-onderwijzer of een 
oud-gemeenteambtenaar herplS:atst wordt in 
eene burgerlijke betrekking, verzoekt of ver
zoeken het hoofd van -het depart(lment van 
algemeen bestuur, waaronder de. benoemde 
werkzaam zal zijn, of gedeputeerde st~ten der. 
provincie, of het bestuur der gemeente die bij 
·zal dienen, den Burgerlijken Pensioenraad, 
o~ ,--- in het laatstgenoemde geval - Onzen 
Minister van Financien, om eene opgave 'van 
het bedrag dat den belanghebbende laatstelijk 
v66r zijne herplaatsing, als burgerlijk ambte
n.aar of als leeraar, onderwijzer. of gemeente-.' 
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ambtenaar tot vensioensgrondslag heeff ge
strekt, zoomede -- indien hij oud-burgerlijk 
ambtenaar of oud-leeraar is - om eene opgave 
van he.t bedrag, dat hij als burgerlijk ambtenaar 
of als Je9raar voor pensioen· heeft bijgedragen. 

14. Het door een burgerlijk ambtenaar in
gevolge de Burgerlijke Pensioenwet aan pen
sioensbijdrage verschuldigde wordt bij de be
taling van elken termijn zijner wedde. vobr 
een even_redig dee! ingehouden·. • . 

15. De provinciale best,uren en de gemeente
besturen storten v66r den· 15den der ·eerste 
maand· van elk vierendeeljaars het bedrag der 
over het laatst'verstreken: vierendeeljaars in
gevolge de Burgerlijke Pensioenwet ingehouden 
pensioensbijdragen bij een betaalmeester. 

16. Vari de pensioensbijdragen die op grond 
van artikel 29, tweede· lid, of artikel 30, tweede 
lid, der Burgerlijke Pensioenwet aan een bur-· 
gerlijk ambtenaar moeten wgrden teruggegeven, 
worden ·de bedragen door den Burgerlijken 
Pensioenraad medegedeeld aan het hoofd van 
het departement van algemeen bestuur, waar
onder de ambtenaar werkzaam is en aan Onzen 
Minister ·van Financien·. 

De burgerlijke ambtenaren in dienst eener 
provincie· of eener gcmeente worden voor de 
to'epassing van clii artikel geacht werkzaam te 
zijn onder het Departement van Binnenlandsche· 
Zaken. 

17. Een :Verzoek - steunendc op artikel 32, 
der Burgerlijke Pensioenwet - om vrijstelling 
van bijclragen voor pensioen of om terugga ve · 
van reeds betaalde pensioensbijclragen, wordt 
gericht aan Onzen Minister van Financien,' 
die daaromtrent beslist, den Burgerlijken Pen
sioenraad gehoord. 

De beslissing van dien Minister wordt in 
afschrift medegedeeld aan den belanghebbende, 
aan het hciofd van het departement · van alge
meen bestuur waaronder ·hij werkzaam·is en: 
aan den Burgerlijken Pensioenraad. 

In geval van· herplaatsing van een oud-bur-· 
gerlijk ambtenaar die op grond van de in het 
eerste lid genoemde wetsbepaling, -terugontving 
hetgeen door hem voor pensioen werd bijge
dragen, wordt het bedrag -hiervan door den 
Burgerlijkerr Pensioenraad opgegeven aan ·het 
hoofd. van· het departement van algemeeri -be
stuur waaronder de benoemde na zijne her
plaatsing werkzaam is. 

Wordt dat bedrag niet. binnen den voor de 
terugbetalirig gestelden·termijn bij een betaal
meester .gestort, dim wordt het op het'salaris 
van den belanghebbende - zoo.mogelijk in zijn 
geheel op den eetsten termijn - ingehouden. 

Burge1:lijke ambtenareri in dienst eener· pro
vincie of eener gemeente worden voor de toe-• 
passing van <lit artikel geacht · werlrnaam te 
zijn onder het Departement van Binnenlandsche 
Zaken. 
· In het· geval, bedoeld in het vierde lid, geeft 

Onze Minister van Binnenlandsche · Zaken het· 
op het salaris in te houden bedrag op aan · 
gedeputeei-de staten der provincie of het' be
stuur der .. gemeente'·die ,de· belanghebbende na' 
zijne herplaatsing dient. 

18. In de maand Februari ontvangt het 
Departement van Financien: 

a. van het hoofd van elk der,.'andere ,depar
tementen van algemeen bestuur, van gedepu
teerde staten van elke provincie en van het 
bestuur van elke gemeente eene lijst in duplo,' 
bevattende eene gespecificeerde opgave van 
hetgeen de burgerlijke ambtenaren, die in het 
laatstverstreken jaar onder het departement 
ressorteerden, respectievelijk de provincie of· 
gemeente dienden, over dat .jaar voor eigen 
pensioen hebben bijgedragen; 

b. van gedeputeerde staten van elke provincie' 
en van het bestuur van elke gemeente de 
quitantien voor de ingevolge artikel 15 gedane 
stortingen van pensioensbijdragen · over ·het· 
iaatstverstreken jaar, benevens eene lijst, be
helzende eene, opgave van die quitantien. 

De in het eerste lid bedoelde lijsten worden 
ingericht volgens de biJ dit besluit gevoegde 
modellen A. en B. 

19. •De Burgerlijke Pensioenraad ontvangt 
voor de uitoefening van de contr61e op de 
inhouding van de·pensioensbijdragen van Onzen 
Minister van Financien ·een exemplaar van elk 
der lijsten, opgemaakt volgens model A, ver-• 
gezeld van eene ".:erklaring, waaruit blijkt of 
het gezamenlijk bedrag der op die lijsten ver
melde bedragen in 's Rijks kas is gestort. 

20. Onze Minister van Financien· stelt eene 
lijst vast van de stukken die een burgerlijk 
.ambtenaar bij eene aanvrage ·om pensioen be
hoort over te leggen. 

Ieder die uit eene · burgerlijke betrekking 
· wordt ontslagen, ontvangt bij de op het ont
slag betrekking hebbende beschikking eene 
lijst als in het eerste lid ·bedoelcl. 

De departementen van algemeen ·bestuur, de' 
provinciale .. besturen en de gemeentebesture~
ontvangen de lijsten van het Departement ,van 
Financien. 

21: Elk beslnit,tot toekenning va:ri een bur
. gerlijk pensioen wordt in afschriftmedegedeeld· 
aall' den· gepensionneerde, .aan het departement 
van aigemeen bestunr waaronder de gepensionc 
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neerde in de betrekkin!l', waarnit bij met recbt 
op bet hem toegekende pensioen werd ont
slagen, werkzaam is geweest of aan bAt bestuur 
aer provincie of gemeente die bij in die be
trekking beeft gediend; aan de Algemeene 
Rekenkamer, aan den Burgerlijken Pensioen
raad en aan den .directeur van bet Weduwen
en weezenfonds voor burgerlijke ambtenaren. 

22. De door Ons aan oud-burgerlijke amb
tenaren in dienst eener provincie of gemeente 
te verleenen pensioenen warden gebracbt op 
de begrooting van bet Departement van Bin
nenlandscbe Zaken. 

De burgerlijke pensioenen warden bij bet 
Departement van B'inancien in bet grootboek 
der pensioenen voor de burgerlijke ambtenaren 
ingescbreven. 

23. De gepensionneerden ontvangen een 
bewijs ·van inschrijving van bun pensioen. 

24. De betaling vall de pensioenen gescbiedt 
door de betaalmeesters, in driemaandelijkscbe 
termijnen, op aan bet Departement van Finan
cien samengestelde betaalsrollen, op vertoon 
en tegen overlegging bij elke betaling van de 
pensioenacte, respectievelijk van eene attestatie 
de vita van den gepensionneerde, tenzij, wat 
laatstgenoemd bewijsstuk betreft, van de over
legging daarvan op den voet van bet Koninklijk. 
besluit van 16 November 1894 (Staatsblad 
n•. 173) vrijstelling is verleend. 

Overgangs- en slotbepa'lingen. 

25. Aan de volgende betrekkingen is voor 
hen die v66r of met ingang van bet tijdstip 
van de inwerkingtreding van dit besluit in een 
of meer dier betrekkingen zijn benoemd, uit-. 
zicbt op pensioen op 55-jarigen leeftijd ver
bonden: 

boodscbaplooper in eene gevangenis, een 
Rijksopvoedingsgesticbt of eene Rijkswerk
inri eh ting ; 

opzicbter bij den veldarbeid of bij de b9scb
cultuur in de Rijkswerkinricbtingen te Veen
h./u,izen; 

tuinman, partier in eene tuchtschool; 
haver;i-, onderbaven-, hulphaven-, sluis-, 

bulpsluis- of bakenmeester; 
hoofdopziener, opziener, opzichter-electri

cien, electricien, electricien-monteur, monteur, 
smid-bankwerker, ,bankwerker, pontwacbter, 
pontknecbt, gezagvoerder, stuurman, dek
knecbt-scbipper, schippersknecbt bij bemalings: 
of bewcgingsinri_cbtingen of op vaartuigen .van 
den l{ijkswaterstaat; 

boofdopzicbter, opzichter van de• landsge, 
bouwen; 

adjunct-opzichter van den Rijkswaterstaat; 
voogd van Rottum ; 
dokmeester, balknecbt, ba,enknecbt bij de 

visschershaven te IJmuiden; 
brugwachter; 
brugknecbt; 
sluis-, bulpsluiswacbter; 
sluisknecbt; 
brievengaarder; 
assistent bij de posterijen; 
kantoorknecbt; 
conducteur der brievenmalen ; . 
zaal wachter bij de posterijen en telegrafie ; 
mindere geemployeerde met valite aanstel-

ling bij een Rijkswerf ; 
bediende bij bet ijkwezen. 
26. Waar dit besluit spreekt van burgerlijk 

ambtenaar, leeraar, onderwijzer, gemeente
ambtenaar, burgerlijke betrekking, betrekking 
van leeraar, betrekJdng van onderwijzer, ge
meentelijke betrekking, verstaat bet daaronder' 
zulke functionnarissen en betrekkingen in den 
zin der Burgerlijke Pensioenwet. 

27. Dit besluit treedt in werking op .den 
tweeden dag na c!ien der dagteekening van bet 
Staatsblad en van de Staatscourant ;waarin bet 
geplaatst is. 

Met ingang van den datum van inwerking
treding van dit besluit, vervallen Ons besluit 
van 6 November 1909 (Staatsblad n°. 357), be
nevens de artikelen 3, 9, 18 en 19 van Ons 
besluit van 21 Februari 1906 (Staatsblad n°. 38) 
en vervalt voorts uit de artikelen 2, 10, 12, 
13 en 15 van laatstgemeld besluit al wat be
trekking beeft op de door de in artikel l van 
dat besluit genoemde directeuren, leeraren en 
onderwijzers verscbuldigde bijdragen voor eigen 
pensioen en op de controle op de inbouding 
van die bijdragen. · 

Onze voornoemde Ministers zijn, ieder voor
zooveel hem aangaat, belast met de uitvoering 
van dit besluit, betwelk gelijktijdig in bet 
Staatsblad en de Staatscourant zal worden ge
pla!ltst en waarvan afscbift zal warden gezon
den mm den Raad van State, aan de Algemeene 
Rekenkamer, aan den Burgerlijken Pensioen
raad en aan den directeur van bet W eduwen
en weezenfonds voor burgerlijke ambtenaren. 

's-Gravenbage, den 17den Maart 1914. 
(qet.) WILHELM IN A. 

De Minister van Financiiin, (get.) BERTLING. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
(get.)· CORT V. D. LINDEN. 

I)e 11! inister van Buitenlandsche Zaken, 
(get.) J. _LOUDON. 

(Uitgeg. 28 Mam·t 1914.) 
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MODEL A. . D E p ARTE MEN T VAN 
PROVINCIE ...•.. 
GEMEENTE ...... . 

GESPECIFICEERDE OPGAVE der op grond van de Burgerli,jke Pensioenwet door het de!'.ar~ement ingehouden 
de provmc1e 

pensioensbijdragen over ]9 , • de gemeente 

Verantwoord bedrag 

Belang-
Betrekking. Standplaats. 

Pensioens- als bijdrage inge- als bijdrage Aanmerkirigen-
hebbenden (1).· grondslag. volge de artt. 19 in gevolge art. 16 

en 20 der Burger- der Burgerlijke 
lijke Pensioenwet., Pensioenwet. 

·Deugde!ijk yerklaard door ' den Minister van 
Gedeputeerde Staten der provincie 
Burgemeester en lVefhouders der _qemeente 

Behoo·rt bij Koninklijk. besluit van den 17den Maart 1914 (Sfaatsblad n°. · 160). Te . . . . . . . . . , den 
BERTLING. Ons bekend, · JJe Minisfe,• van Financilin, (get.) 

JJe Minister van· Binnenlandsche Zaken, 
JJe Ministe,· van Buitenlandsche Zaken, (1) l)e vermelding geschiedt alphabetisch-lexicographisch. 

CORT Y. D. LINDEN. 
J.-LOUDON. 

MODEL B. 

Kantoor van den 
betaalmeester. 

PROVINCIE .•..• 
GEMEENTE •.... 

0 P G A V E van de quitantien voor' de stortingen der door de provincie grond van. d~ Burgerlijke gemeente op 
Pensioenwet ingehouden pensioensbijdragen over 19 . 

,_; ,_; 
"' Kantoor van den "' 

Dagteekening. s Bec1rag. Dagteekening. s Bedrag. s betaalmeester. s 
0 0 z z 

I 
Per· transport 

' 
I Transporteeren 

'Aldus-opgemaakt door Gedepute,rde Staten der provincie, Burgemeestei· en Wefhouders dei· gemeente, 
Behoort bij Koninklijk besluit van den 17 Maa1t 1914 (Btaatsblad no. ·160).' Te .•......•.. , c1en .....•.•• -

Ons bekend, JJe Minister van Financie1i. , (get.) BERTLING. 
JJe Minister van Binnenlandsche Zaken, • CORT v. D. LINDEN. 
JJe Ministe,·' van Buitenlandsche Zaken, J. LOUDON. 

-

I-' 
-.r 
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17 Maart 1914. MISSIVE van den Minister 
van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
aan de Commissarissen der Koningin in de 
provincien, betreffende uitreiking van 
ouitengewone machtigingen krachtens art. 
26 Jagtwet. 

Onder intrekking - behalve ten aanzien van 
de reeds door Uhoogedelgestrenge verleende 
buitcngewone · machtigingen - van de circu. 
laire. van· den Minister van J ustitie van 26 Au
gustus 1857, ··3e Afdeeling, ~0 • 112, heb ik de 
eer Uhoogedelgestrenge krachtens artikel 26 
der Jagtwet te machtigen buitengewone mach
_t1gingen,. als bedoeld in het tweede lid van 
·genoemd artikel, tot het schieten of op andere 
·wijze bemeesteren van de hierna· aan .te wijzen 
diersoorten, al dan niet met toekenning der 

-bevoegdp.eid om honden te gebruiken, en tot 
het verdrijven daarvan door schoten m·et los 
kruit.in ·!Ilijnen naam te verleenen, ·of namens 
Ulioogedelgestrenge door de burgemeesters in 
Uw ge:west, eventueel onder door Uhoogedol
gestrerige nader te geven voorschrifteri, te laten 
verleenen ; een en antler overeenkomstig de 
navolgende bepalingen : 

I. De machtigingen worden door of namens 
Uhoogedelgestrenge alleen verstrekt 

a. ten aanzien van dieren, niet genoei:nd in 
artikel 17. der J agtwet, ~n waa_rvan het schieten 
of op andere wijze bemeesteren niet is geregeld 
bij of krachtens andere wettelijke vocirschriften ; 
benevens ten aaI1zien van zwanen en ganzen, 
echter met dit voorbehoud, dat machtigingen 
tot het schieten of op andere wijze bemeesteren 
van zwanen en ganzen uitsluitend door Uhoog
edclgcstrenge worden verleend ; 

b. voor terreinen in Uw gewest gelegen. 
Il. ·De machtigingen worden onderscheiden 

in beperkte en algemeene. 
De beperkte machtiging wordt verle_end voor 

cen bepaald terrein, overeenkomstig het te 
kennen gegeven verlangen hetzij van den ge. 
bruiker van. den grond, hetzij van den jacht
gerechtigde, hetzij van den cigenaar. 

De algemeene machtiging kan in bijzoridere 
omstandigheden worden verleend en geldt voor 
allo binnen eene bepaalde buurtschap of ge
mecnte gclegen terreinen, wier gebruikers -
mits daartoe bevoegd --- aan den gemachtigde 
schri(telijk verzoeken, van zijne machtiging 
op hun terrein gebruik te maken, welk verzoek 
de,;e op eerste vordering heeft te vertoonen 
aan de ambtenaren, belast met het toezicht 
op de jacht, tenzij hjj zich in tegenwoordigheid 
van den verzoeker bevindt. Deze verplichting 
wordt in de machtiging vcrmeld. 

III. De beperitte machtiging wordt ver
leend, indien het bestaan eener nadeelige 
hoeveelheid van eenige in punt I bedoelde 
diersoort voldoende is gebleken, met dien ver
stande dat, wat het konijn betreft, de aanwezig
heid van dit dier ook in slechts geringe hoeveel
heid reeds als voor den landbouw en de hout
teelt nadeelig moet worden geacht. 
, IV. In de machtigingen wo·rdt bepaaldelijk 
ilitgedrukt 

1 °. tot welk einde 'zij dienen ; 
2°. of daarvan al dan niet, geheel of gedeel

teljjk op spoorsneeuw mag worden gebruik 
gemaakt; 

3°. dat zij op de eerste vordering m_oeten 
worden vertoond aan de ambtenaren, belast 
met het toezicht op de jaght ; 

4·1• of al dan niet gebruik mag worderi ge
maakt van honden. 

V. In de machtigingen tot het houden van 
drijfjachten ·wordt,-tenzij dit bepaald onnoodig 
_of ongewenscht voorkomt, voorgeschreven, dat· 
zij niet mogen plaats hebben buiten tegen
woordigheid ;an een Hulpofficier van Justitie 
of van een Rijksveldwachter. 

Machtigingen tot het houden van drijf
jachten op vossen worden buiten voorkennis 
des Ministers niet verleend dan aan houders 
van groote jachtacten. 

.VI. Het tijdvak watrvoor de machtigingen 
gelden wordt daarin voluit gescbre~en uitge- _ 
drukt, en is niet langer dan Mn jaar. 

VII. Het gebruik der machtigingen wordt 
beperkt tot den tijd van zonsopgang tot zons
ondergang, tenzij de schade voornamelijk wordt 
aangericht tusschen zonsondergang en zous
opgatig. 

·vIII. Geen machtigingen worden verleend, 
i~dien gegronde vrees bestaat, dat uitreiking 
gevaar zoude opleveren voor de veiligheid of 
de openbare orde, of voor de goede uitoefening 
van een door den eventueelen machtiging
houder bekleed wordend openbaar ambt. 

Geen beperkte machtiging wordt verlcend, 
indion er bewijzen of stellige vermoedens be
staan, dat de persoon, op wiens naam zij is te 
stellcn, geen waarborg tcgeu misbruik oplevert. 

Geen· algemeene machtiging wordt verle.end 
dan aan hem, die in de gelegenheid is en zich 
bereid heeft verklaard daarvan op_gronden van 
anderen een ruim gebruik te niaken en in zijn 
persoon waarborg tegen misbruik oplevcrt. 

IX. De machtigiugen kunnen worden ge
schorst ·of ingetrokken door de autoritcit, door 
of namens wclkc zij is verleend. 

· Schorsing of int,rekking geschiedt ingeval 
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gevaar voor de veiligheid of de openbare orde te 
duchten blijkt. 

Intrekki.ng kan · eveneens geschieden, 
a. indien de persoon, op wiens verzoek de 

machtiging · is verleend, dit; wenscht ; 
b. indien blijkt, dat de machtiging is verleend 

op grond van onware of onvolledige gegevens ; 
c. ten aanzien van eene beperkte·machtiging 

bij gebleken misbruik ; 
d. ten aanzien van·eene algemeene machti

ging bij gebleken onbetrouwbaarheid in het 
jachtveld. 

In andere gevallen geschiedt · de intrekking 
met voorkennis van den ·Minister. · 

X. · Behoudens Ii.et · bepaalde onder V, 
tweede lid, mag het bezit eener groote jacht
acte in geen geval als voorwaarde gesteld worden 
voor het verkrijgen eener inachtiging. 
De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 

(gel.) TREUB.' 

18 Maart 1914. BESLUIT, houdende de-bekend
making in het Staafsblad van wijzigingen 
in het Wetboek van burgerlijke rechts
vordering en van rechtsvordering in zaken 
van koophandel voor de gemengde recht-· 
spraak in Egypte. S. 151. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Overwegende, dat met goedvinden van de 
betrokken llfogendheden wijzigingen zijn aan
gebracht in een aantal artikelen van het Wet
boek van burgerlijke rechtsvordering en van 
rechtsvordering in zaken van koophandel voor 
de gemengde rechtspraak in Egypte,; 

Gezien de Egyptische wet van den lsten 
December 1913, n°. 33, waarhij voormelde 
wijzigingen zijn tot stand gekomen, van welke 
wet' een afdruk bij dit besluit is ·gevoegd ; 

Gelet op artikel 2 der wet van 6 December 
1898 (Staatsblad n°. 254) ; 

Op de -voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche ·zaken van den 14den Maart 
1914, n°. 24814; Directie van het Protocol; 

Hebben goedgevonden en verstaan: · · 
de bekendmaking van meergemelde wijzigin

gen te bevelen door de plaatsing van dit besluit 
in het Staatsblad. ·' · 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeeri Bestuur, zijn belast; ieder voor 
zooveel hem betreft, met de uitvoering van 
hetgeen ten deze wordt vereischt. 

's Gravenhage, den -18den Maart 1914. 
(qtt.) . WILHELMIN·A. 

De Jlf inister 
(g,t.) 

van Buitenlandsche Zaken, 
J. LOUDON, 

(Uitgeg. 18 April 1914.) 

LOI N° 33 DE 1913. 
LOI MODIFIANT DES DISPOSITIONS DU CODE DE 

PROCEDURE CIVILE ET COMMERCIALE 

MIXTE. 

Nous, KHEDIVE D'EoYPTE, 

Vu la Loin°. 17 de 1911 modifiant l'arti~le 
12 du Code Civil Mixte ; 

Vu le Code de Procedure Civile et Comnier
ciale Mixte; 

Vu la deliberation en date du 13 juin 1913 
de I' Assemblea' prevue a !'article 12 du Code 
Civil Mixte ; 

Sur la proposition de _Notre Ministre de la 
Justice et l'avis conforme de No_tre Conseil des 
Ministres; 

DECRETONS: 

Art. 1. Les articl~s 21, 28, 29, 32, 53. 54;' 
55, 56, 57, 118, 124, 126, 127, 128, 129, 169, 
170, 227, 233, 234, 235, 237, 240, 241, 257; 
258, 266, 334, 373, 374, 375, 389, 390, 391,' 
392, 398, 449, 450, 542, 769 du Code de Proce
dure Civile et Commerciale lVIixte sont modifies 
com:rne suit: 

Art. 21. - Les delais de distance pour les 
personnes domiciliees soit en Turquie, soif a 
l'Etranger, seront: 

1°. Pour la Turquie, les pays d'Europe et 
les pays riverains de la Mediteri'anee, de · 
60 jours; 

2°. Pour les ports de lamer d'Orient jusqu'a 
Yokohama, de 120 · jours;. · 

3°. Pour tousles autres pays, de 180 jours.' 
Ces delais pourront etre reduits suivant les 

lieux ou l'urgence par ordonnance du juge de 
service, qui' sera sigriifiee en meme temps que
l'assignation. 
· Art. 28. - La valeur de la cause sera deter

rilinee par le moiitant de la demande. 
1. Les interets echus, les do=ages, frais 

ep autres accessoires anterieurs a la demande 
judiciaire, ne s_eront pas ajoutes au principal 
pour determiner la valeur. 

2 .. Lorsque la somme.reclamee est une partie 
et non · le reliquat d'urie creance plus grande · 
contestee, la valeur de la demande sera celle 
de !'obligation entiere. 

3. Q,:,_and la demande a plusieurs chefs 
provenarit du meme titre, on les cumulera p'our_ 
determiner la valeur ; s' ils pro\'iennent de titres· 
distincts, on aura· egard a la valeur de chacuri 
d'eux pris separement. 
..4. Lorsqu'un OU plusieurs demandeurs 

agissent clans une meme instance contre un ou 
plusieurs defendeurs, en vertu_d'un meme titre,. 
la valeur de la cause se determine par la soiin:ii~ ·. 

9* 
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totale reclamee sans egard a la part de chacun 
d'eux dans cette somme. 

5. Dans les contestations relatives a le saisie 
mobiliere entre le saisisant et le d~biteur saisi, 
!'evaluation de la demande sera faite d'apres 
le montant de la creance en principal en vertu 
de laquelle la saisie est faite. 

6. Dans les contestations entre le creancier 
et le debiteur. relativement aU: gage, aux privile
ges ou aux hypotheques, }'evaluation de la 
demande sera faite d'apres le montant de la 
creance originairement garantie. 

7. Si les contesta tions prevues par les d13ux 
paragraphes precedents ont pour objet la 
revendication par un tiers, en tout ou en partie, 
des choses saisies ou engagees, !'evaluation 
sera faite suivant la valeur des choses con
testees. . En tout cas, il sera presume que 
la valeur des objets saisis ne depasse pas le 
montant de la creance, y compris les frais et 
accessoires, pour le recouvrement de laquelle 
la saisie a ete oper.ee. 

8. Les. demandes relatives aux rentes per
petuelles sont evaluees sur le pied de 7 % ; 
celles qui sont relatives aux rentes viageres, 
sur le pied de 12 % ; les demandes en validite 
OU en resiliation de bail OU en validite de conge, 
en additionnant les loyers restant a courir 
jusqu'a !'expiration du bail; celles qui concer
nent les denrees, d'apres les mercuriale's. 

9. En matiere immobiliere ou lorsque la 
demande ne sera pas susceptible d'evaluation, 
la cause s~ra consideree comme ayant une 
valeur excedant 10,000 P.T. 

10. Les regles qui precedent ne porteront 
pas atteinte aux dispositions edictees par la 
loi dans des cas speciaux. 

Art. 29. - Un juge delegue par le tribunal 
statuera en tribunal de justice sommaire sur 
les affaires suivantes : 

1 °. En dernier ressort sur les affaires civiles 
purement personnelles ou mobilieres et sur les 
affaires commerciales dont la valeur n'excedera 
pas mille piastres egyptiennes, et ·a ch~rge 
d'appel sur les affaires de meme nature jusqu'a 
dix mille piastres egyptiennes, sans prejudice de 
la competence exclusive du tribunal de com
merce en matiere de faillite ; 

2°. Dans les memes limites du dernier res
sort et a charge d'appel, a quelque somme que 
s' eleve la demande, sur les actions en paiement 
de loy~rs, fermages, en validite. de saisie ·des 
meubles garnissant les lieux loues, en conge OU 

resiliation ou expulsion des lieux loues, quand 
le prix de la location n'excedera pas annuelle- · 
nient dix mille· piastres egyptiennes ; 

3°. Daus les memes limites du dernier ressort 
et a charge d'appel, quel que soit le montant 
de la demande sur les actions pour dommages 
aux champs, fruits et recoltes, soit par le fait 
de l'homme, soit par celui des animaux ; celles 
relatives au enrage des canaux. et celles relatives 
au paiement .des gages et salaires des domesti
ques, ouvriers et employes ; 

4°. A charge d'appel, dans tons les cas, et 
quel q~e soit l'interet de la derriande, sur les 
actions possessoires intentees par celui qui a 
possede plus d'une annee, ainsi que sur les 
actions en reintegrande, pourvu que ces 
actions soient fondees sur des faits commis dans 
l'annee, et, lors_que. la ,propriete n'est pas 
contestee, sur les actions en bornage et sur 
celles relatives a la distance fixee par la loi, 
les reglements ou !'usage, pour les construc
tions, ouvrages nuisibles ou plantations. 

Le jugement devra enoncer, dami tous· les 
cas, s'il est statue en matiere civile ou com
merciale. 

Le Tribunal de justice .sommaire statuera 
egalement sur toutes autre~ contestations qui 
lui seront deferees d'un commun accord des 
parties et dans ce cas sa decision sera toujours 
en dernier ressort. 

Art. 32. - Le Tribunal civil connaitra, en 
premiere instance, de toutes les affaires civiles 
autres que celles qui sont deferees au Tribunal 
de justice sommaire et, en appel, de tons lea 
jugements rendus par ce dernier tribunal en 
.toutes matieres autres que les actions posses
soires et en reintegrande qui seront portees 
devant la Cour d' Appel. 

Le Tribunal civil statuant en appel pourra, 
a la demande d'une des parties, par decision 
non susceptible d'appel .ou d'opposition, 
s'adjoindre deux assesseurs, s'il juge que 
l' affaire est commerciale. 

Art. 53. - En matiere de justice sommaire 
le defendeur devra conclure a l'appel de la 
cause soit par ecrit, soit verbalement, auquel 
cas le greffier prendra note de ses conclusions. 

TI.en sera de meme en matiere de refere, de 
declaration de faillite, d' effets de commerce et 
d'affaires maritimes lorsque le navire sera dans 
le port, ainsi que . dans toutes les matieres 
qualifiees d'urgentes ou faisant l'objet de dispo
sitions speciales du Code. 

Cependant, lorsque les circonstances de la 
cause paraitront l'exiger, l'affaire pourra etre 
renvoyee· a une autre audience, sauf applica
tfon dans ce cas des dispositions de l' article 129 
du present Code. 

Art. 54. - En toute autre matiere, les 
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affaires seront, si l'une des parties le demande, 
renvoyees a une audience determinee par le 
President de la Chambre. · 

Le demandeur devra deposer ses pieces · et 
conclusions au Greffe··quinze jours au moins 
avant !'audience ainsrfixee, en donnant avis a 
l'avocat du defendeur s'il en a ete constitue; 
toutefois il pourra se borner a en faire la com
munication a l'avocat du defendeur, en retirant 
visa de la communication. 

Le defendeur fora dans les memes formes 
le depot ou la communication de ses pieces et 
·conclusions, huit jours au plus tard avant la 
date de l' audience fixee. 

Art. 55. - A cette audience, les parties pren
dront leurs conclusions qui seront enregistrees 
par le Greffier et l' affaire sera ensuite soit 
retenue pour etre plaid~e a son rang, sont 
renvoyee pour etre pladee a une audience 
ulterieure. 
. Les parties pourront se communiquer des 

pieces complementaires ou des notes addition
nelles jusqu'.au troisieme jour avant !'audience 
des plaidoiries. 

Les pieces et les conclusions qui ne se trou
veront pas deposees au Greffe au moment ·des 
plaidoiries, devront l' etre au plus tard a 
!'audience ou celles-ci auront lieu. 

Des delais supplementaires pourront etre 
accordes par le Tribunal lorsqu'ils seront 
justifies par des circonstances exceptionnelles. 

Art. 56. - Le defendeur qui aura repondu 
it l'appel de la cause et demande un delai pour 
preparer sa defense sera considere comme 
present a !'audience a laquelle l'affaire ·aura 
ete renvoyee et le jugement sera contradictoire 
ainsi qu'il est dit a l'article 129 du present 
Code. · 

Art. 57. - Lorsque, a l'appel de la cause, 
les parties ne demanderont pas de delai pour 
conclure et que l'affaire sera de nature a etre 
plaidee au moyen d'observations sommaires, 
le Tribunal pourra Jes entendre_ immediatement. 

Art. US. - La partie qui succombera sera 
condamnee aux frais. 

Neanmoins tous frais frustratoires, notam
ment ceux des jugements par defaut, devront 
etre mis a la charge de la partie qui les aura 
occasionnes par sa faute, alors meme qu'elle 
obtiendrait gain de cause. 

Art. 124. - Si, a la premiere audience, le 
defendeur regulierement assigne ne comparait 
pas de personne, ou par mandataire, ou ne 
presente pas sa defense, le tribunal, a la requete 
de 1'autre partie, le condamnera par defaut si 
la demande est justifiee; au cas contraire, il 

deboutera le demandeur, ou ordonnera les 
preuves necessaires, 

Si aucune des·. deux parties ne se presente, 
l'affaire sera rayee du role. 

Art. 126. - Le Tribunal pourra renvoyer a 
huitaine pour prononcer le jugement pa~ 
defaut. 

Les jugements par defaut seront rendus, 
leves et signifies, dans les, memes formes que 
les jugements contradictoires. 

Art. 127. - S'il y a plusieurs defendeurs et 
qu'un ou · quelques-uns seul~ment ne ·com
paraissent pas, le demandeur pourra faire 
renvoyer l'affaire jusqu'a un delai qui permette 
de signifier le jugement par defaut et de 
reassigner le defaillant, auquel cas ie jugement 
qui interviendra ne sera pas ·susceptible 
d' opposition. 

Le defendeur aura le meme droit lorsque 
l'un des demandeurs ne se presentera pas. 

Le Tribunal pourra prononcer ce renvoi 
d'office et ordonner la reassignation des defail
lants. 

Art. 128 .. - Si le demandeur ne coinparait 
pas a la premiere audience le defendeur aura 
le choix ou de demander l'annulation de ta 
procedure ou de conclure au rejet de la demande. 

Art. 129. - Si le defendeur a comparu a la 
premiere audience, l'affaire sera a partir de ce 
moment consideree comme contradictoire, 
meme s'il ne se presente plus ensuite ; toutefois 
si le demandeur prend de nouvelles conclusions 
ainsi qu'il est indique a !'article 336, le juge
ment sera considere ·comme ayant ete rendu 
par defaut. 

Si ie demandeu:r, apres avoir comparu a la 
premiere audience, ne se presente plus, l'affaire 
sera egalement consideree comme contradic
toire, et le defendeur pourra, ou demander 
l'annulation de la procedure, OU faire juger le 
fond sur les conclusions deja prises. 

SECTION II. 

DE LA PROCEDURE EN MATIERE DE 

PREUVES. 

DISPOSITION GENERALE. 

Art. 169. - Le Tribunal qui ordon'ne une 
mesure d'instruction, notamment une expertise 
ou une enquete, fixera un delai dans lequel elle 
devra etre terminee, sous peine de decheance 
du droit de faire la dite preuve. 

La partie interessee ne sera relevee de la 
decheance encourue que si elle etablit que le 
retard ne lui est pas imputabie ou qu'il est 
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justifie par des raisons graves de nature a 
convaincre le tribunal.' 

Quand il a ete procede a une mesure d'in
struction devant un juge commis, celui-ci en 
terminant ses operations renverra l'affaire 
devant le tribunal a audience fixe, sans besoin 
de citation, excepte aux parties non represen
tees, qui seront citees a trois jours francs a la 
requete de la partie la plus diligente. 

§ I. De l' Interrogatoire des Parties. 

Art. 170. - Les parties ont le droit de se 
faire interroger reciproquement sur le_s faits 
relatifs a l'aff.aire en instance. 

Les questions doivent etre specifiees dans 
d~s conclusions signifiees vingt-quatre heures 
avant l' audience a laquelle l'interrogatoire doit 
avoir lieu avec citation a comparaitre en 
personne. 

Elles doivent etre con9ues de telle so rte q ue 
le fait invoque par celui qui reclame _l'interr~
gatoire resulte d'une reponse affirmative pure 
et simple. 

Art. 227. - Le temoin qui, comparaissant, 
refusera de repondre sans motif legal.sera, dans 
les memes formes, et par une ordonnance non 
susceptible de recours, condamne a P.T. 100 
d'amande, a moins que les parties ne declarent 
renoncer a !'audition du dit temoin. 

Art . .233. - Le temoin ne sera entendu qu'a 
titre de simple renseignement et sans serment, 
s'il · reconnait que le motif de recusation est 
fonde. 

Art. 234. - Si le motif est conteste, il pourra 
etre produit pour le prouver des temoins qui 
seront entendus dans le proces-verbai sous forme 
d'enquete sommaire. 

Art. 235. - Dans le cas de contestation sur 
la legalite de la recusation, le temoin sera. 
entendu sous serment, sauf au Tribunal a 
statuer sur la legalite du motif de la recusation, 
lors des plaidoiries sur le fond. 

Art. 237. - Pourront aussi etre recuses ceux 
qui ont un proces en instance avec l'une des 
parties, le temoin heritier presomptif d'une 
des parties, celui qui a un inter,% direct et 
personnel dans l'affaire, et le commis ou domesti
que d'une des parties. 

Art. 240. - Pourront refuser de deposer ou de 
repondre· a des questions determinees, meme 
a titre de simple renseignement : 

1 °. Les personnes indiquees a !'article 236; 
2°. Les personnes qui, -par les fonctions, 

l'emploi ou la profession qu'elles exercent, 
ont eu connaissance, a raison meme des dites 
fonctions, emploi ou profession, d'un fait ou 

d'un renseignement dont la revelation serait 
contraire a leur devoir professionnel. 

Art. 241. - Le Tribunal appreciera librement 
selon sa conviction toutes Jes circonstances de 
nature a influer sur l'impartialite du temoin ou 
sur la veracite de sa deposition. 

§ IV. Des Expertises. 

Art. 257. - Lorsqu'il y aura lieu a expertise, 
le Tribunal ou le juge du refere, s'il y a lieu, 
nommera un ou trois experts, suivant les cas, 
et precisera, dans le dispositif de sa sentence, 
les points sur lesquels l'expertise doit porter .et 
les mesures urgentes q ue l' expert sera a utorise 
a prendre. 

Ce j ugement ne sera pas signifie si les parties 
sont presentes a l'audience_ ou representees. 

Art. 258. - Le jugement ordonnant une 
expertise fixera la provision a deposer pour 
compte de l'expert a la caisse du Tribunal. 

La somme a retirer par l' expert pour faire 
face a _ses frais sera fixee par ordonnance du 
president ou du juge qui le remplace lequel 
pourra aussi, le cas echeant, ordonner sur 
requete le versement d'une provision supple
mentaire. 

Ces ordonnances ne seront susceptibles 
d'aucun recours. 

Art. 266. - Apres le depot du rapport si 
!'expertise n'a pas eu lieu devant un juge 
qommis la partie la plus diligente saisira le 
Tribunal par une citation a trois. jours. francs. 

Art. 334. - Les demandes incidentes qui 
sont elevees dans le cours de !'instruction sont 
deferees au Tribunal, soit par . un renvoi a 
!'audience par le juge commis, soit par con
clusions posees suivant les cas et jugees autant 
que possible sommairement et d'urgence. 

Art. 373. -L'opposition contre les jugements 
par- defaut est recevable, sauf Jes cas ou la loi 
fixe des delais speciaux, jusqu:a ce que le 
defaillant ait eu connaissance de 1' execution. 

Art. 374. _:__ (Supprime.) 
Art. 375. - . Le defaillant sera presume 

avoir connu l'execution huit jours apres qu'il 
aura re9u en personne ou a son domicile reel 
un acte d'execution OU relatant un acte d'execu
tion anterieure. 

Art. 389. - Les jugements de defaut seront 
nuls de plein droit si leur execution n' a pas ete 
commencee dans les six mois de leur d·ate a 
mains que cette execution n'ait ete mate
riellement impossible et que l'impossibilite 
n'ait ete constatee par proces-verbal regulier. 

Art. ·390. - Les parties en cause pourront 
appeler: 
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1°. Des·jugements rendus par les Tribunaux 
civils ou de commerce quand la demande 
excedera dix mille piastres egypti~nn~s ou 
que le montant de cette demande sera inde
-termine; 

2°. Des jugements rendus par les Tribunaux 
de justice sommaire, dans les conditions eta
blies par !'article 29 du present Code. 

Art.· 391. - L'evaltiation de la demande au 
point de vue du ressort aura lieu d'apres les 
dispositions de I' article 28. 

Art. 392. - Toutefois pour la recevabilite 
de l'appel il ne sera ·pas tenu compte des chefs 
qui ne sont pas contestes ni du montant des 
offres faites. · 

Art. 398. - Le delai pour former appel sera 
de trente jours pour les jugements du tribunal 
de justice sommaire et de soixante jours pour 
les · jugements des tribuna ux civils et de com
merce, a partir de la signification du jugement 
a personne OU au domicile reel OU elu. 

La signification fera courir les delais d'appel 
egalement contre la personne qui l'a requise 
sauf son droit d'appel incident. 

Art. 449. - En matiere commerciale; le tri
bunal dispensera de la caution et, en matiere 
civile, il ordonnera I' execution· provisoire 
nonobstant opposition ou appel sans caution : 

1°.- Si la partie condamnee·a, dans ses con
clusions, reconnu !'obligation; 

2°. Si le jugement est rendu en execution 
d'un precedent jugement, passe en force de 
chose jugee ou execiitoire lui-meme sans caution, 
ou en vertu d'un titre authentique, pourvu que 
la partie condamnee ait ete partie au precedent 
jugement ou au titre authentique; 

3°. Si le jugement est rendu par defaut sur 
opposition et en confirmation d'un precedent 
jugement par defaut. 

II en sera de meme lorsque le jugement 
sur opposition sera considere comme · contra
dictoire conforni.ement aux dispositions deI'ar
ticle 129. 

Lorsque la partie qui a interjete appel ne 
comparait pas, la sentence qui rejettera son 
pourvoi sera executoire par provision nonobstant 
opposition et sans caution. 

Art. 450. -L'execution provisoire nonobstant 
appel sera ordonnee avec ou sans caution en 
matiere civile, suivant que·le Tribunal le jugera 
a propos, lorsqu'il s'agira: 

1°. D'expulsion d'un locataire s'il est decide 
qu'il n'y a· pas de bail ou qu'il est expire ou si 
les lieux ne sont pas garnis de meubles suffisants 
pour repondre des loyers, ou d' expulsion de tout 
autre occupant sans titre, quand la propriete ou 

le droit du reclamant resultera d'un titre 
authentique ou ne sera pas meconnu; 

2°. De reparations urgentes i 
3°. De mesures conservatoires ou provi

soires; 
4°. De provisions ou pensions alimentaires 

et de payement de salaires. 
Dans tous Jes cas ci-dessus, l'execution pro

v1soire nonobstant opposition pourra' etre 
ordonnee par le Tribunal. 

L'execution provisoire nonobstant opposition 
ou appel avec ou sans caution pourra etre 
ordonnee dans les actions possessoires. 

Art. 542. - La demande judiciaire en reven
dication d'objets saisis arretera la vente des 
obj_ets revendiques, a moins que le juge des 
Referes n'autorise a passer outre sous condition 
du depot du prix ; elle devra etre introduite 
contre le saisissant, le saisi et Jes opposants 

·et ·sera jugee d'urgence au jour ml elle sera 
appelee. 

Le jugement ne sera susceptible d'opposition 
ni de la part du revendiquant, ni de la part 
du debiteur saisi. Le delai d'appel sera de , 
dix jours. Le Tribunal pourra ordonner qu'il 
sera passe outre a la vente nonobstant appel, 
avec ou sans caution, lorsque la revendication 
lui paraitra manifestement mal fondee. Une 
seconde revendication n'arretera plus la vente, 
a moins que le juge des Referes, pour des motifs 
graves, n'ordonne la suspension. 

Art. 769. - Le creancier qui, aux termes de 
!'article 721 du Code Civil, voudra obtenir un 
droit d'affectation sur les immeubles de son 
debiteur, presentera une requete au President 
du Tribunal de premiere instance dans le ressort 
duquel sont situes les immeubles qu'il entend 
£rapper. 

Cette requete, · qui devra etre accompagnee 
d'une copie du jugement ou d'un certificat du 
greffier relatant le dispositif du jugement, con
tiendra: 

1 °. Les nom, prenoms, profession et de
meure du creancier, avec election de domicile 
dans la ville ou siege le tribunal; 

2°. Les nom, prenoms, profession et de
meure du debiteur ; 

3°. La date du jugement et !'indication du 
tribunal qui !'a· rendu; 

4°. Le montant de la creance ; 
50_ La designation exacte · et precise des 

immeubles par leur nature ·et leur situation. 
2. · Les .dispositions nouvelles mentionnees 

a l' article premier de la presente Joi seront 
applicables aux procedures actuellement en 
cours. 
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Toutefois les instances en cours seront 
continuees devant le tribunal deja saisi. 

De meme si le delai legal pour recourir selon 
la legislation anterieure n' est pas expire ou 
n'a pas encore commence a courir, le droit de 
recours restera soumis aux conditions prevues 
par cette legislation. 

Les delais de distance prevus _a !'article 21 
nouveau ne s'appliqueront pas aux significations 
faites anterieurement a la mise en vigueur de 
la presente loi, ni aux delais en cours au mo
ment de cette .mise en vigueur. 

s: Notre Ministre de la Justice est charge de 
!'execution de la presente loi qui entrera en 
vigueur le ler janvier 1914. 

Fait au palais de Koubbeh, le ler d.ecembre 
1913. . 

(get.) ABBAS HIUII. 
Par le Khedive :. 

Le President du Gonseil des M inistres, 
(get.) Tu!. SAID, 

Le lYI inistre de la J iistice, 
(get.) H. RuoHDI. 

19 Maart 1914. BESLUIT, tot gede.eltelijke ver
nietiging van bet besluit van den Raad der 
gemeente Zwijndrecht van 27 December 
1912, -houdende inlassching van een nieuw 
artikel 12 in de Verordening betreffende 
de openbare reinheid, veiligheid en gezond
heid, binnen de gemeente Zwi;jndrecht. 
s. 152. 

WIJ WILH.l<]LMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister . van 
Binnenlandsche Zaken van 23 Januari 1914, 
n°. 17209/2, afdeeling Onderwijs, tot gedeelte
lijke vernietiging ·van het besluit van den Raad 
der gemeente Zwijndrecht van 27 December 
1912, boudende inlasscbing van een nieuw 
artikel 12 in de . Verordening betreffende de 
openbare reinbeid, veiligheid en gezondheid, 
biimen de gemeente Zwijndrecht ; 

Overwegende, dat het nieuw ingelaschte 
artikel 12 bepaalt : 

,, W anneer onder de leerlingen van een lagere 
school in de Gemeente zich meerdere gevallen 
van een niet in de wet van 4 December 1872 
(Staatsblad n°. 134), genoemde besmettelijke 
ziekte voordoen, zijn Burgemeester en Wetbou
ders, na ingewonnen geneeskundig advies, het 
Hoofd der School gehoord, bevoegd die school, 
voor den door hen te bepalen tijd, geheel of 
gedeeltelijk te sluiten. 

Het is aan Hoofden van overeenkomstig dit 
artikel gesloten scholen verboden daarin ge-

durende den tijd van sluiting leerlingen toe te 
laten. 

Onder lagere scholen worden ook begrepen, 
die, bedoeld in art. 15, sub c, der wet op het 
Lager Onderwijs."; 

dat derhalve het artjkel aan Burgemel'lster 
en Wethouders onder zekere. voorwaarden en 
in bepaalde gevallen de bevoegdheid toekent 
,,een lagere school", en mitsdien . ook eene 
openbare lagere school geheel of gedeeltelijk te 
sluiten; 

dat echter artikel 19, eerste lid, onder d, 
, der wet· tot regeling van het lager onderwijs, 
hetwelk geplaatst is in Titel II ,,Van het open
baar onderwijs", luidt : 

,,De besluiten van den gemeenteraad be
treffende: 

d. de sluiting eener school of de schorsing 
van het onderwijs aan eene school ; 

worden aan de goedkeuring van Gedeputeerde 
Staten onderworpen."; 

dat mitsdien het sluiten van openbare lagere 
scholen niet behoort tot de bevoegdheid van 
Burgemeester en Wethouders, doch tot die 
van den gemeenteraad, onder goedkeuring van 
Gedeputeerde Staten; 

dat derhalve bovenvermeld artikel 12, voor 
zoover het betrekking heeft op openbare lagere 
scholen, is in strijd met .de wet; 

Gelet op de wet tot regaling van het lager 
onderwijs; 

Gezien artikel 153 der Gemeentewet ; 
.Den Raad van State gehoord, advies van 

3 Maart -1914, n°. 18; 
Gezien het nader rapport van Onzen Minister 

van Binnenlandsche Zaken :van_ 17 Maart 1914, 
n°. 3579, afdeeling Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het besluit van den Raad der gemeente 

Zwijndrecht van 27 December 1912, houdende 
inlassching van een nieuw artikel 12 in de 
Verordening betreffende de openbare reinheid, 
veiligheid en gezondheid, binnen de gemeente 
Zwijndrecht,- voor zoover dat artikel betrekking 
heeft op openbare lagere schol_en, te vernietigen 
wegens .strijd met de w~t. 

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

's Gravenhage, den 19den Maart 1914. 
(get.). WILHELM IN A. 

De JYiinister van Binnenlandsche Zaken, 
(get.) CORT V. D. LINDEN. 

(Uitge_q. 8 April 1914.) 

/I 
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19. Maart 1914. WE_T, tot vaststelling van het zesde hoofdstuk der Staatsbegroo:ting voor 
het dienstjaar 1914. S. 153. 

Bij deze wet wordt het VIde hoofdstuk der begrooting van Staatsuitgaven voor het dienstjaar 
1914, betreffende het Departement van 11farine, vastgesteld, zooals hierna verkort volgt: 

EERSTE AFDEELING. Militaire uitgaven. Actieve zeemacht. , 
1° Onderafd. Kosten van beheer en administratie / 591,290.47 

Materieel der zeemacht en van 's Rijks maritieme 
etablissementen en inrichtingen . 

Personeel der zeemacht . . . . . . 
l\'1ilitaire Hydrographie . . . . . . 

·Pimsioenen, onderstanden, -w~chtgelden enz. 

TWEEDE AFDEELING. Niet-Militaire uitgaven. Loodswezen, betonning, 
bebakening, verlichting en hydrographie. 

,, 
·__; 

7,739,028.-
5,782,062.50 

29,243.-
3,273,032.-

t 17,414,655.975 

1 e Onderafd. Loodswezen, · betonning, bebakening en verlichting. / 3,402,550.67 
62,791.50 

350,395.665 · 

2e Hydrographie . . . . , . . . . . . . . . . 
3• · Pensioenen, onderstanden, wachtgelden, enz. 

DERDE .AFDEELING. Onvoorziene uitgaven. 
Totaal · van het VIde hoofdstuk t 21,290,393.81. 

I 
I 

3,815,737,835 

60,000.-

19 Maart 1914. WET, tot vaststelling van het zevende hoofdstuk B der Staatsbagrooting voor 
het dienstjaar 1914. S. 154. · 

Bij deze wet wordt het VIIde hoofdstuk der bagrooting van Staatsuitgaven voor het dienst
jaar 1914, betreffende het Departement van Financien, vastgesteld, zooals· hierna verkort volgt: 

l• AFD.: Kosten van het Departeme,nt . . . . . . . . . . . . . . f · 409,527.17 
2• Kosten van de Grootboeken der Nationale Schuld, van de 

6• 

rentebetaling en van het Agentschap van het Ministerie 
van Financien te Amsterdam . · 

Kosten van 's Rijks schatkist . 
Kosten van het ·Muntwezen . . . 
Kosten van adniinistratie der directe belastingen, invoer

rechten en accijnzen, en van den waarborg en de belasting 
der gouden en zilveren werken . . . . . . . . . . . . 

Kosten van admiiristratie van het zegel, de registratie, de 
succesie, de hypotheken en het kadaster, de vermogens
belasting, de Staatsloterij, de domeinen onder beheer van 
het Departement van Financien, het geldelijk beheer der 
groote wegen, vaarten en veren en der visscheri.1en op de 
Schelde en Zeeuwsche Stroomen. . . . 

Kosten· der Eerediensten . . . . . . . . . . . . . . . . 
Kosten van den Pensioenraad, pensioenen, enz. . . . . . . 
Uitkeeringen, verschillende uitgaven, • wachtgelden, onder-

standen, gratificatien en toelagen . 
Voorschotten uit 's Rijks schatkist ·. 
Onvoorziene uitgaven . 

Totaal van het VIIde hoofdstuk 

86,050.-
128,933.-

8,231,500.-

8,006,301.--: 

2,701,971.~ 
1,978,717.085 

1,347,391.75 

,, 11,588,362.50 
5,000,000.-

36,000.--:-

t 39,514,753.505• 
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20 Maart 1914. BESLUIT, tot vaststelling van 
eenige bepalingen van politie betreffende 
het gebruik maken van wegen, enz. onder 
beheer van het Rijk. S. 155: 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 26 Juni 1913, n°. 238, Afdee, 
ling Waterstaat, tot vaststelling' van eenige 
bepalingen van politie betreffende het gebruik 
niaken van wegen, enz. onder beheer van het 
Rijk, ter vervanging van de bepalingen, vast-

.' gestelcl bif Ko,ninklijk besluit van 27 Juli 1906 
(Btaatsblad n°. 211), gewijzigd bij Koninklijk 
besluit van 5 December 1907 (Staatsbladno. 327); 

.Gezien de wet van 28 Februari 1891 (Staats
blad n°. 69); 

Den Raad van State gehoord, advies van 
5 Augustus 1913, n°. 24; 

· Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister voornoemd van 18 }1aart 1914, n°. 240, 
Afdeeling Waterstaat; 

Hebben goedgevonden en verstaan: · 
met intrekking van genoemd Koninklijk be

sluit van 27 Juli 1906 (Staatsblad n°. 211), ge
wijzigd bij Koninklijk besluit van 5 December 
1907 (Staatsblad n°. 327), vast te stellen de 
navolgende 

BEP.ALINGEN VAN POLITlE, betref
fende. het gebr_uik mo.ken van_ wegen en 
paden, onde-r beheer van het Rijk, en van 
de daarfoe behoorends glooiingen, bermen, · 
slooten, bruggen, duikers, beschoeiingen 
en andere werken. 

'Art. 1. Dit reglement is onder het bij het 
tweede lid van dit artikel gemaakte voorbe
houd van toepassing op de wegen en paden 
ohder beheer van het Rijk en ·op de daartoe 
behoorende glooiingen, berrnen, slooten, brug
gen, duikers, beschoeiingen en andere wer
ken. 

Op de tot de Rijkskanalen en de Rijksrivier
dijken behoorende wegen en paden zijn de 
artikelen 5· tot en met 12 en artikel 16 niet 
van toepassing. •· 

2. In dit reglernent wordt · verstaan onder: 
.Rijkswegen, de in artikel 1 'bed~elde wegen· 

en paden, onder beheer van·het Rijk, met inbe
gi'ip van de daartoe behoorende glooiingen, 
bermen, slooten, bruggen, duikers, bescboei
ingen en andere werken ; 

hoofdingenieu,·-directeur en ingenieur, de hoofd
ingenieur-directeur en ingenieur van Jen Rijks
waterstaat binnen wiens dienstkring de betrok
ken Rijksweg is gelegen ; 
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voertnigen, alle rij- of voertuigen, die niet 
langs spoorstaven worden vo6rtbewogen, met 
uitzondering van_ motorrijtuigen. 

3. Onze Uommissaris in de provincie is be
voegd een gedeelte van een Rijksweg tijdelijk 
te doen afsluiten, of tot die afsluiting vergun
ning te verleenen, wanneer de toestand voor 
het verkeer gevaarlijk of uit anderen hoofde 
afsluiting noodig is. 

Bij dringend gevaar is de hoofdingenieur
directeur, of, bij diens afwezen, de ingenieur 
bevoegd tot afsluiting, behoudens onmiddellijke 
kcnnisgeving aan Onzen Commissaris voor
noemd. 

Onze Commissaris brengt elke afsluiting 
onverwijld ter openbare kennis en doet tege
lijkertijd daarvan rnededeeling aan het bestuur 
der gemeente of gemeenten, voor wie die mede
deeling van belang kan· zijn. 

4'. Behoudens het bepaalde bij artikel 14 van 
de Motor• en Rijwiel wet is het, tenzij met 
vergunning van Onzen Commissaris in de 
provincie, verboden, van de Rijkswegen ge
bruik te maken tot het houden van tentoon
stellingen, wedstrijden, volksfeesten, markten 
of kermissen. 

5. Tenzij met vergunning van Onzen met 
de zaken van waterstaat belasten Minister, of 
van Onzen Commissaris in de provincie, tot 
verleening der vergunning gemachtigd door 

· dien Minister,· is het, behoudens het bepaalde 
in• artikel 6', verboden van de Rijkswegen ge
bruik te maken tot·het uitvoeren en behouden 
van eenig werk, waardoor in den toestand van 
weg of werken verandering wordt gebracht. 

·Onder verandering wordt niet verstaan het
geen behoort tot de gewone onderhoudswerken, 
net snoeien of hakken van beplantingen en 
·het maaien van op d·e glooiingen en bermen 
groeiend gras, door of vanwege de daartoe 
gerechtigden. · 

·-uitvoering van de gewone onderhoudswerken 
in het vorig lid bedoeld, waarbij het verkeer 
·of de afwatering wordt gehinderd, geschiedt 
niet d~n na verkregen vergunning van Onzen 
Comrnissitris voornoemd en met opvolging van 
de door hem te geven voorschriften. 

6. Tenzij met vergunriing van Onzen Mi
nister voornoemd of van Onzen Comrnissaris 
in de provincie, is het verboden van de Rijks
wegen gebruik te maken: 

a. tot het rnaken en behouden van uitwegen 
en andere verbindingen en het verbreeden 
van bestaande uitwegen, met inbegrip van de 
daartoe noodige werken aan ·of op den berm 
of in de bermsloot en aan de beplanting; 
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li. tot het niaken en behouden van voetpaden 
en stoepen; 
-. c. tot het plaatsen an laten staan -van ge
bouwen of andere getimmerten, banken, muren, 
hekken, heiningen, afrasteringen,. schotten, 
schuttingen en hagen ; 

d. tot het maken en behouden van erkers, 
balcons. en andere uitspringende voorwerpen; 

e. tot het maken en behouden van beschoeiin: 
gen en beldeedingsmuren;. 

f. tot het_ plaatsen en laten staan van lan
taarn·- en aridere palen; van aariplakborden en 
dergelijke voorwerpen ; ' 

g. tot het maken en behouden.van zinkputten 
en het leggen en laten liggen van goten, riolen, 
duikers, buizen en kabels; 

h. tot het leggen en laten liggen van ver
plaatsbaar spoor; 

i; tot het plaatsen of leggen en laten staan 
of liggen van hooi, stroo, beetwortelen, biezen, 
vlas, snoeisel, uit de bermslooten afkomstige 
waterplanten of vuil, van hout, grond en 
andere dergelijke voortbrengselen of stoffen of 
van steenen en andere materialen of losse 
voorwerpen ; 

j. tot het spannen van touwen, draden en 
kabels en het hangen van voorwerpen over of 
boven den _Rijksweg. 

De bevoegdheid tot het verleenen der in het 
eerste lid bedoelde vergunningen be·rust bij 
Onzen Minister. voornoemd; 

1°. ten aanzien van de sub a-j vermelde 
handelingen en werken, . voor ,zooveel. deze 
gepaard gaan met eenig werk, waarvoor inge
volge ,artikel 5, eerste lid; vergunning rioodig 
is, en de aldaar bedoelde rnachtiging niet wordt 
verleend; 

2°. ten aanzien van de sub f, g en j ge
noemde palen, buizen, draden en kabels boven
dien, wanneer deze dienen ten behoeve van 
electrische_ geleidingen. 
. Overigens berust die bevoegdheid bij Onzen 
Commissaris in de provincie. 

·7, Tenzij met vergunning van Onzen Com
missaris in de provincie is het, behoudens ver
kregen rechten, verboden van de Rijkswegen 
gebruik te maken tot het plan ten en behouden 
van boomen. heesters of antler struikgewas. 

8. Op bet gebruik maken van de Rijks
wegen tot · het uitvoeren en behouden van 
tijdelijke werken, is, wanneer dit -gebruik van 
geen langer duur is dan drie maanden, artikel 
5 of artikel 6 niet van toepassing, mits door 
den hoofdingenieur-di~ecteur daartoe vergun
ning is verleend en de daarbij gestelde-voor-
waarden worden opgevolgd. ' 

9. De artikelen 5, 6 en 7 zijn niet van toe
p~ssing op het gebruik maken van de Rijks
wegen tot het uitvoeren en behouden van 
eenig werk of bet planten en hehouden van 
boomen, heesters of antler struikgewas door 
of van wege eenig Departement van Algemeen 
Bestuur. 

Omtrent de hierbedoelde werken en hande
lingen beslist Onze Minister. voornoemd. 

10, De rechthebbende op de· beplanting is 
te all en tijde bevoegd die te rooien ,- doch ver
plicht van het voornemen daartoe ten minste 
dertig dagen te voren schriftelijk kennis J;e 
geven aan Onzen·Oommissaris in de provincie.-

Hij rooit op last van Onzen Ooinmissaris_ de 
boomen, die door dezen voor het verkeer over 
den weg hinderlijk of gevaarlijk worden geacht, 
binnen den · bij den last bepaalden termijn, 
en handelt evenzoo met de boomen, die ge
storven, orrigewaaid of afgebroken zijn. 

Hij gedraagt zich bij het rooien naar de voor
schriften, die -hem door .Onzen .Commissaris 
worden gegeven. 

Bij vervanging van gerooide beplanting door 
nieuwe moeten-de door Onzen Commissaris 
te geven voorschriften omtrent de soort en de 
afstanden der beplanting en omt.rent hetgeen 
verder · in het belang van den weg en de be

_ planti~g is te verr.ichten, ·worden opgevolgd. 
11. Ten minste dertig dagen v66rdat krach

tens plantrecht van eenig onbeplant deel van den 
weg wordt gebruik gema!ikt voor inplanting, 
geeft --de re9hthebbende daarv.an. schriftelijk 
kennis aan Onzen Oommissaris in de provincie. 

De door dezen te geven voorschriften omtrent 
de soort en de afstanden der beplanting en 
omtrent hetgeen verder in he_t belang van den 
weg en de beplanting is te verrichten, moeten 
worden opgevolgd. 

t-2. De rechthebbende op de beplanting is ver
plicht de takken en wprtels, die voor het verkeer 
hinderlijk of gevaarlijk worden geacht, te verwij
deren, volgens aanwijzing van de in artikel 20 
bedoelde .ambtenaren van den Rijkswaterstaat. 

13. Het is verboden eggen, ploegen en derge- · 
lijke werktuigen, bcomen en andere voorwerpen, 
waardoor weg en werken zouden kunnen worden 
beschadigd, over de Rijkswegen te sleeJJen. · 

14. Het is verboden over een Rijksweg te 
rijden met een voer.tuig, indien daarvan: 

• a. tijdens het vervoer mest, vuilnis, modder, 
kolenslib in brijachtigen toestand, ruigte, puin, 
steen, kalk, •pulp en andere dergelijke stoffen, 
welke aanleiding kunnen geyen tot verontrei
niging, benadeeling of beschadiging van den 
weg, afvallen ; _ 
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b. de wielen niet van klei en madder zijn 
ontdaan; 

c. de wieien voorzien zijn van ijzeren ban
den met, uitstekende deelen. · 

Het verbod sub c is niet van toepassing op 
landbouwwerktuigen, welk een gewicbt van 
500 K.G. niet te boven gaan, 

15. Onverminderd bet bepaalde in artikel 
3 der wet van 6 April 1869 (Staatsblad n°. 39)' 
en in artikel 16 van dit reglement, is bet ver
boden over door · Onzen met de zaken van 
waterstaat belasten Minister aangewezen Rijks
wegen, niet zijnde keiwegen,· te rijden··met 
een voertuig, waarvan door eenig wiel een 
grooter gewicbt op den weg wordt. overge
bracbt dan wordt bepaald door bet produkt 
van bet getal, aangevende de breedte van den 
wielband, uitgedrukt in centimeters, en bet 
per centimeter breedt(' van den wielband 
toegelaten gewicbt, zooals dit Jaatste in ver
band met de grootte van de bui_tenmiddellijn 
van bet wiel in onderstaande tabel is aangegeven 
voor de rubriek, waaronder de weg door Onzen 
voornoemden Minister zal zijn .gerangscbikt. 

Buitenmiddellijn 

van bet wiel. 

Minderdan0.60M. 
Van 0.60 M. tot 

beneden 0. 70 M. 
Van 0.70 M. tot 

beneden 0.80 ~I. 
Van 0.80 M, tot 

beneden 0.90 M. 
Van 0.90 1\1. tot 

beneden 1.00 M. 
Van 1.00 M. tot 

beneden 1.10 M. 
Van 1.10 M. en 

daarboven 

I Toegelaten _gewicbt per 
centimeter brecdte van 

d,m wielband 

voor wege:::i gerang-
scbikt in 

ru- I ru- I ru-
briek A. briek B. briek C. 

90K.G,I 70K.G. 55K.G. 

100 80 60 

110 90 65 

120 95 70 

130 105 80 

140 110 85 

150 120 90 

Van de aanwijzing en rangscbikking der 
wegen in het vorig lid bedoeld geschiedt 
mededeeling in de Staatscourant. 

Voor de toepassing van. dit artikel J;i.eeft 
de vaststelling van het door een wiel op den 
weg overgebracht gewicht slechts waarde, 
wanneer zij is geschied door een weegwerk
tuig, dat door of vanwege Onzen voornoem
den Minister is goedgekeurd. 

Bij de berekening van het in dit artikel 
bedoeld toegelaten gewicbt wordt voor wiel
banden breeder dan 20 centimeter niet meer dan 
20 centimeter breedte in aanmerking gebracbt. 

16. Het is verboden over, een brug te rijden 
met een voertuig, waarvan :loor eenig wiel 
een grooter gewicht op de brug wordt over
gebracht dan is aangegeven op een bij die brug 
vanwege den Rijkswaterstaat geplaatst bord. 

17. De artikelen 15 en 16 · zijn niet van toe
.passing op : 

a. voertuigen ten behoeve van 's .Rijks 
dienst gebezigd in geval van staat van oorlog 
of staat van beleg en bij · aldien ·door Ons 
wordt v:l)rklaard, dat een toestand aanwezig is, 
als bedbe!d bij artikeL 1, sub 1°;, en 2°. , der 
wet van 23 Mei 1899 (Staatsblad n•. 128); 

b. voertuigen door openbare ,besture11 gebe
zigd ten dienste der brandweer; 

c. voertuigen, waarmede materialen tot ber
stel van dijken vervoerd worden ingeval van 
of bij gevaar voor watersnood. 

Artikel 15 is bovendien niet van toepassing 
op voertuigen, ten behoeve van'militaire oefe
ningen gebezigd. 

18 . • Met voertuiger. worden gelijk gesteld 
op wielen of rollen geplaatste voorwerpen of 
werktuigen, met dien verstande, dat deze gelijk
stelling niet geldt voor wegwalsen, welke een 
gewicbt van 5000 ILG. niet te boven gaan. 

19. De ingenieur is bevoegd voor bijzondere 
gevallen ontheffi.ng te verleenen v_an bet be
paalde bij artikel 15, eerste lid, en bij artikel 16. 

Het is· verboden te handelen in strijd met 
de voorwaarden, waaronder de ontheffi.ng is 
verleend; 

Eene aanvrage om ontheffi.ng, als in het 
eerste lid bedoeld, moet scbriftelijk worden 
ingediend en eene opgave bevatten van : 

a. den naam ·en de woonplaats van den aan
vrager, den naam en woonplaats van dengene, 
die met het voertuig, waarvoor ontheffing ge
vraagd wordt, zal rijden; 

b. den te volg-en weg; 
c. den datum en ten naaste bij het uur, 

waarop van de ontheffi.ng zoude worden ge
bruik gemaakt ; 

d. den aard en het gewicht van het voertuig 
en van de vracht; 

e. het aantal der wielen en de middellijn 
daarvan, de breedte en de soort der wielbanden 
en den onderlingen afstand · der assen van het 
voertuig, alsmede de spoorwijdte. 

Voor voertuigen ten behoeve van militaire 
o•efeningen gebezigd b'eboeft, in afwijking van 
het vorige lid, de aanvrage om ontheffing van 
het bepaalde bij artikel 16 niet schriftelijk te 
worden ingediend en ka)l ten aanzien van het in 
dat lid, sub c, bepaalde worden volstaan met op
gave van de dagen, waarop vermoedelijk van 
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de ontheffing zoude worden gebruik gemaakt. 
Van de weigering eener ontheffing alsmede 

van · de aan. eene ontheffiog verbonde:ri ·voor- · 
waarden,.: is hooger beroep op den .hoofdinge
nieur-directeur. 

20. Met de opsporing van de overtredingen 
van dit reglement zijn, behalve de bij artikel 8 
van het ·Wetboek van Strafvordering aange
wezen personen, ook belast de ambtenaren en 
beambten· van de Rijks- en gemeentepolitie en 
van .. de marechaussee, welke in dat artikel niet 
zijn genaemd, en verder de volgende ambte-. · 
naren· en beambten van den Rijkswaterstaat, 

amblenai-en: de hoofdingenieurs-directeuren, 
ingenieurs, opzichters en adjunct-opzichters ; 

.beambten: de sluis- en brugwachters van de 
in de wegen gelegen sluizen en bruggen en. 
de arbeiders bij de Rijkswaterstaatswerken, 
deze laatsten alleen voor zoover zij van eene 
aanstelling ,-.als ~~bezoldigd Rijksveldwachter 
of als gemeente-veldwachter zijn voorzien. · 

21. De in artikel 20 bedoelde ambtenaren· 
van den Rijkswaterstaat zijn bevoegd tot de 
handelingen in artikel 3 der wet van · 28 
Februari 1891 (Staatsblad n°. 69) omschreven. 

22. Ieder, die overeenkQmstig de bepalingen 
van de artikelen 4 tot en met 8, 10 tot en 
me.t 1.7 en. van artikel 19 van de Rijkswegen 
gebruik maakt is verplicht te gehoorzamcm· 
aan de bevelen, welke hem door de in artikel 
20 genoemde ambtenaren en beambten in het 
belang van den Rijksweg worden gegeven. 

Het vervoer van een voertuig, waarvan.door 
eenig wiel een grooter gewicht op den weg 
wordt overgebracht,dan volgens dit reglementof 
de bepalingen ter uitvoering daarvan gegeven, 
is geoorloofd, mag niet worden voQ.rtgezet, 
tenzij dit door een der in artikel 20 geiloemde 
ambtenaren of beambten wordt toegestaan. 

Het verder vervoer mag in geen geval anders 
dan stapvoets geschieden en niet verde~ dan 
tot de naastbijzijnde vaor ontlading geschikte 
plaats, door een der meergenaemde ambte-

zeventig gulden de overtreding· van de arti
kelen 4, 5, eerste _lid,. en 13; 

c. met geldboete van ten haagste vijftig 
gulden de overtreding van de artikelen 6, 
eerste lid, 7, 10, tweede lid, en 22, eerste, 
tweede en derde lid ; 

d. met geldbaete van ten haogste vijf en 
twintig gulden de overtredingTan de artikelen 
5, laatste lid, 10, laatste lid, en 11 ; 
. e. met geldbaete van ten hoagste tien gulden 

de overtreding van de .. artikelen· 10, eerste en 
derde lid, 12 en 14. 

24. Dit reglement kan worden aangehaa!d 
onder den titel ,,Rijkswegenreglement". 

Onze Minister van W aterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal. warden geplaatst en in afschrift aan 
den Raad van State medegedee\d zal worden. 

'.s Gravenhage, den 20sten Maart 1914. 
, ;; (JJPi\ ;; WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, (jjet.) c. LELY. 

(Uifge_q. 7 April 1914.) 

. 20 • Maarf 1914. BESLUIT, tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 25· Juli 1913 

, (Staatsblad n°. 334), haudende bepalingen 
.betreffende vergoedingen, toe te kennen 
aan de leden en de secretarissen der Rente

. commissien en aan · de tusschenpersonen, 
voor de renten, bed~eld in de artikelen 
369 en 370 .der Invaliditeitswet. S. 156. 

· WIJ WILHEL)IINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbauw, Nijverheid en Handel van 18 Maart 
1914, n°. 936, afdeeling Arbeidersverzekering ; 

Gelet op· artikel 375, eerste lid, der Invali
diteits.wet en op artikel 2, derde lid, van Ons 
.besluit van 19 Juli 1913 (Staatsblad n° .. 330); 

Hebben goedgevc.,nden en verstaan: 

Eenig artikel. 

fa artikel 6 van Ons besluit van 25 Juli 1913 
naren of beambten aan te wijzen. · 

Van d\! b~velen in. het eerste en tweede lid 
van dit artikel bedoeld i§, onverminderd de 
verplichting om daaraan onmiddellijk te vol-. 
doen, hooger beroep op . Onzen Oommissaris 

. (Staatsblad n°. 334) wordt in de plaats van 
,,driemaandelijks'.' gelezen :: .,halfjaarlijks''; 

in de provincie. . · · 
23. Overtreding van. dit reglement wordt, 

voor zoover. daartegen· niet .bij !le wet is voor
zien, gestraft als volgt , · 

a . . met geldboete van ten hoogste honderd 
gulden • de overtreding van de artikelen . 15, . 
eersto lid, 16 en 19, tweede lid; 

b. met . geldboete van ten hoogste vijf en 

· Onze Minister van Landbouw, :Nijverheid 
en Handel is belast met de uitvoering van dit 

. besluit, waarvan afschrift zal warden gezanden 
aan de Algemeene Rekenkamer en dat in het 
Staafsbl.ad zal worden geplaatst. 

's-Gr.avenhago, den 20sten Maart 1914. 
(jjet.) WILHELMINA. 

De Min. van Lanabouw, ,Nijverheid en Handel, 
(get.) TREUB, 

(Uitgeg. 27 Maart 1914,) 
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21 Maart 1914. WET, tot vaststelling -van het vijfde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1914. S. 157. 

Bij deze wet wordt het Vde hoofdstuk d~r begrooting va:iJ. Staatsuitgaven voor het dienst
jaar 1914, betrefiende het Departement van Binnenlandsche Zaken, vastgesteld, zooals hierna 
verkort. volgt: 

1 • AFD. : Kosten van het Departement 
2° · Binnenlandsch Bestuur 

8• 
'9• 

Volksgezondheid en Armwezen 
Hooger· en Middelbaai- onderwijs. Hooger onderw:ijs. 
Lager onderwijs . . . . . . . . . . , . . 
Kunsten en Wetenschappen . ·. . . . . . . 
Nederlandsche Staatsc·ourant,,Handelingen der Staten-Generaal 

en Staatsblad . . .' . . · . . . . . . . . . . . . . 
Pensioenen, Toelagei:i, Gratificatien, Wachtgelden,. enz. 
Onvoorziene behoeften . . . . · . . . . . . 

I 218,576.50 
l,081,798.-
2,548,830 . .:..... 
8,407,649.-

25,8H;990.- : 
1,293,938.-

i63,619.-'-'- ·, 
· 2,333,896.50 

.40,000.-· 

Totaal van het V de hoofdstuk t 41,9,00,297.- · 

21 ·Maart 1914. WET, tot vaststelling van de begrooting van uitgaven, ten behoeve van de . 
voltooiing van het, vestingstelsel; dienst 1914. S. 158. 

De begrooting w:ordt vastgesteld tot een bedrag van / 741, 700 .. 

21 Maart 1914. WET, houdende vaststelling van het achtste hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1914. S. 159. ', · ' · 

B:ij deze wet wordt het VIIIste_hoofdstuk der begrooting van Staatisuitgavei:i voor het dienst-
jaar 1914, betrefiende het Departement van Oorlog, vastgesteld, zooals hierna verkort volgt: 

l• AFD.: Kosten van het Departement . . . . . . . . . . . . . '·/ 314,503.-
2• Bezoldiging van het · personeel der staven van het leger 295,567.-
3• Bezoldiging van het personeel der militaire administratie. 346,233.-
40 Bezoldiging van het personeel der verschillende' "wapens, der 

landweer en van op proef. in dienst gestelde jongelingen . ,, 10,212,469.

8• 
9• 

10• 

16• 

Kosten van voeding van onderofficieren ·en soldaten en ·van 
op proef in dienst gestelde ·jongelingen .. ·. · ... · ... 

Kosten van kleeding en uitrusting ·van· onderofficieren en 
so!daten en van op pr'oef in· dienst gestelde· jongelingen, 
van ledergoed en van onderhoud · van·; :wapenen. i :·n 

Kosten van: huisvesting, · stalling, nachtligg'ing en reiniging. 
Aanschaffing, voeding en verzorging van paarden. 
Studien, onderwijs en oefeningen . . : . . ." . . . ·. . .· · 
Administratiek9sten . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Verschillende uitgaven bij de staven en die:iJ.sten en de wapen-

. · korpsen . . . ; . . . . · 
Geneeskundige diens£ . . . . · . . 
Inrichtingen van onderwijs· .. · .. 
Centrale magazijnen· v~n militaire kleeding en uitrusting ·en 

militaire verplegingsinrichtingen ; aanschaffing ·en onderhoud 
van kampementsgoederen, velduitrusting en voertuigen voor 
den verplegingsdienst te velde• . . . . . . . . . . . . . 

Aanschaffing en bewaring van · artillerie;materieel, zoomede • 
practische oefeningen en proeven bij het wapen der artille'rie. ,, 

Militaire verkenningen en Topographische Inrichting. . 
Dienst· der Genie .; . . , · .. ,::•· .... ·. · : .· . · .· -. ·. . · .. ·· .. 
Kosten van verplaatsing van personen· en goederen ·. · . ; . 
·subsidien; ·gratificatien en verdere uitgaven van :bijzonderen 

aard.·;-........ · .... ·.·.' .. · ... · ... ·. 

2,798,496 . ....:.. · 

2,836,839:-
765,090.-

2,142,316 . .:._ 
801, 773.-'

' 173,458.-

429,500.-
1,213,477.
· 813,663.-

727,222.-

:3,353,430.-
123,150.-
865,400.-'-
383,620,'--'-

134,400.-
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20• AFn. : Nonactiviteits-traktementen, pensioenen en daartoe betrekke-
lijke uitgaven, lijfrenten, toelagen en wachtgelden / 

21• Wapen der marechaussee 
22• Buitengewone uitgaven . . . . 
23• Onvoorziene uitgaven . . . . . 
24• Voltooiing· van het vestingstelsel 
25• Verbetering van de kustverdediging. 
26• Begrooting van _ink_omsten en uitgaven der artillerie-inrich-

tingen . . . . . .............. . 

3, 778,204.-
509,239.

. 722,430.
.. 50,000.-

648,700.-
600,000:-

Memorie. 

Totaal van het VIIIste hoofdstuk ... / 35,039,179.-

21 11Iaart 1914. WET, houdende ·vaststelling 
van het slot der rekenirig van de koloniale 
tiitgaven en ontvangsteri voor Ourayao 
over het dienstjaar 1910. S. 160. 

De ontvangst bedraagt j 854;389.04°. 
Het nadeelig saldo der.· rekening bedraagt 

alzoo f 350,848.06. 

Het slot der rekening van de koloniale uit
ga ven en ontvangsten voor Curas,ao over het 
dienstjaar 1910 wordt vastgesteld als volgt: 

De uitgaaf ·bedraagt / 1;205,237,10'. 

21 Maart 1914. BESLUIT, houdende machtiging 
tot uitgifte van schatkistproniessez:i volgens 
de wet van 5 December 1881 (Stiialsblad' 
n°. 18/i). · S. 161. 

23 Maart 1914. WET, houdende definitieve vaststelling van de koloniale hui_shoudelijke be
grooting van Surina'ff?e v_oor het dienstjaar 1914. S. 162. 

Bij deze wet wordt de koloniale huishoudelijke begrooting voor het dienstjaar 1914, voor 
zooveel de uitgaven betreft, definitief vastgesteld, zooals hierna verkort volgt : 

1 • AFn. : Gouvernementssecr{\tarie, Koloniale Staten en algemeene dienst. / 
2• J ustiti~ en politiE) . . . . . . 
3• Schutterij te Paramaribo· . . .. 
4• Administratie van financien . , 
5• Immigratie en kolonisatie . . . 
6• Eeredienst, onderwijs en armenzorg 
7• Departement van den landbouw . . 
8• Burgerlijke geneeskµndige dienst 
9• Departement _van openl!are werken en verkeer 

10• Brandweer . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pensioenen, wacjitgelden, onderstanden en · toelage, zoomede 

uitgaven voor de waarneming van tijdelijk opengevallen 
betrekkingen enz. ,• 

Onvoorziene uitgaven 

195,718.-
410;185.-

6,935.-
3,923,7~7.

. 79,415.-
581,026.-
168,206.-
341,806.-
966,792.-

16,-728.-

309;501.-
50,000.-

t 1,050,059.
Artt. 2 en 3 handelen over af- en·over'schrijving van- en betaling uit de onvoorzieite uitgaven .. 
Bij art. 4 worden tot goedmaking der· uitgaven aangewezen·: 

A. Directe en ·indirecte belastingen. 
n:- Inkomsten van onderscheid~n ·aard. 
C. Bijdrage uit 's Rijks schatkist tot aanvulling van de koloniale · geldmiddelei:i: · 

23 Maart 1914. WET;· tot .. definitieve va~tstelling van de koloniale. huishoudelijke begiooting; 
van Gurar;ao voor bet dienstjaa~ 1914. S. 1.63. . .. . · 

Bij deze wet ~ordt de koloni~le huishoudelijke. b~grooting '\:O0r Gurayao voor het dienst
j3:ar 1914, voor zoover 9-e iii.tg~,;en: b~t~eft, ·definitief vastgesteld, zooals hierna verkort volgt c 
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Cur a r; a o. 
1 e AFD. : Gewestelijk bestuur. 
2e · ,Justitie en politie 
3e Geldelijk beheer 
4e Eeredienst en onderwijs . 
5e Plaatselijke kosten . 
oe Openbare werken . 

Totaal van het eiland Curac;ao 
Aruba. 

1 e AFD. : Gewestelijk bestuur. 
2e J ustitie en politie 
ae Geldelijk beheer 
4e Eeredienst en onderwijs . 
5e Plaatselijke kosten . 
oe Openbare werken. . . . 

Totaal. van het eiland Aruba 
.Bon air e. 

1 e AFn. : Gewestelijk bestuur . 

,, 

Justitie en politie. 
Geldelijk beheer 
Eeredienst en onderwijs . 
Plaatselijke kosten . 
Openbare werken ... 

Totaal van het eiland Bonaire . 
St. Martin. (Nederlandsch gedeelte.) 

1 e AFD. : Gewestelijk bestuur. 
2e J ustitie en politie 
3e Geldelijk beheer ·a 
4e Eeredienst en onderwijs . 
5e Plaatselijke kosten . 
oe Openbare werken. 

Totaal van het eiland St. Martin (N. G.). 
S t. E u s t a t i u s. 

1 e AFD. : Gewestelijk bestuur. 
2° J ustitie en politie 
3e Geldelijk beheer 
4e Eeredienst _ei:J. onderwijs . 
5• Plaatselijke kosten . 
oe . Openbare werken . 

Totaal van het eiland St. Eustatius . 
Saba. 

1° AFD.: 
2e 
3e 

Gewestelijk bestuur. 
·J ustitie en politie 
Geldelijk beheer 

4° Eeredienst en onderwijs. 
5e Plaatselijke kosten . 
oe Openbare werken . 

Totaal van het eiland Saba 
G e h e e t e K o 1 o n i e. 

1 e AFD. : Gewestelijk bestmir. 
2° Poli tie 
3e Plaatselijke kosten . 
4° ,, Pensioenen, wachtgelden, onderstanden en andere 

uitgaven van algemeenen aard 
5e Onvoorzien6 uitgaven . 

Totaal . 

59,160 
51,423 
62,260 

,, 117,040 
,, 159,060 
,, 190,749 

-----! 

I 

t 

t 

t 

t 

5,810 
2,865 
7,922 

20,330 
13,420 
5,650 

5,145 
!j,645 
7,247 

15,545 
6,620 
5,650 

6,290 
4,290 
6,530 

15,780 
11,275 

6,425 

4,605 
3,100 
3,765 
8,315 

22,055 
6,950 

3,345 
840 

2,725 
12,220 
4,340 
1,750 

27,500 
40,000 
35,500 

207,467 
20,000 

144 

639,692 

55,997 

42,672 

50,590 

48,790 

25,220 

330,467 
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OVERZICHT. 

1914· 

Cura~ao 
Aruba 
Bonaire. 
St. Martin (Ned. gedeelte)_ 
St. Eustatius 
Saba .... 

Geheele kolonie . . . . . . . . . 
f 

639,692 
55,997 
42,672 
50,590 
48,790 
2·5;220 

862,961 
330,467 

/ 1,193,428 

Artt. 2 en 3 handelen over af- en overschrijvingen van- en betalingen uit de onvoorziene 
uitgaven. 

Bij art. 4 warden tot goedmaking der uitgaven aangewezen: 
·A. Belastingen. 
B. Inkomsten van onderscheiden aard. 

Bijdrage uit 's Rijks schatkist tot aanvulling der koloniale middel;n, 

2~ Maart 1914. WET, tot vaststelling.:,van het elfde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 1914. S. 164. cl' 

Bij deze wet wordt het XIde hoofdstuk der begrooting van Staatsuitgaven voor het dienst-
jaar l\J14, betreffende het Departement ,,an Koloniiin, vastgesteld, zooals hierna verkort volgt: 

1 e AFD. : Kosten van het Departement. . . . . . . _. . f 474,124.-
20 Uitgav,en ten behoeve van de kolonie Suriname . . .. . . . . . ,,. 1,403,361.-
3• Uitgaven ten behoeve van de kolonie Curac;ao ........ ~ ,, 772,796.50 
4• Pensioenen van gewezen landsdienaren in de voormalige N eder• 

landsche bezittingen ter Kuste van Guinea ........ . 1,501.-
Pensioenen, wachtge!den, onderstanden en gratificatien, alsmede 

daarmede in verband staande uitgaven . . . . . . . . . . . 39,807.-
Subsidie aan en Regeerin!l'stoeidcht over de Deutsch-Niederliin

dische Teleg-raphengesellschaft. . . . 113,250.-
40,000.-Onvoorziene· uitgaven . . . . . . . . . 

Totaal van het XIde hoofdstuk f 2,844,839.50 

25 Maart 19i4. BESLUIT, houdende vaststel
ling van regelen ten aanzien van het per
soneel bij het Agentschap van het Ministerie 
van Financien en de Directie van de 
Grootboeken der N ationale Schuld te 
Amsterdam. S. 165. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van 20 M.aart 1914, n°. 104, Gene
Tale Thesaurie; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de volgende regelen vast te stellen ten aanzien 

van het personeel bij het Agentschap van het 
Ministerie van Financien en de Directie van 
de Grootbcieken der Nationale Schuld te -Ani

.sterdam. 
Art. 1. Het personeel werkzaam bij .het 

1914. 

Agentschap van het Ministerie van .Financien 
en de Directie van de Grootboeken der Natio
nale Sqhuld te Amsterdam, staat onder de 
bevelen van den Agent van het Ministerie van 
Financien - Directeur van de Grootboeken 
der Nationale Schuld. Het wordt onderschei
den in .,ambtenaren" en·., bedienden ". 

De personen, hierna in ,artikel ·4 genoemd 
zijn ,, ambtenaren ". 

De overige personen, bij bovengemelde ad
ministratieri werkzaam, zijn "bedienden ". 

2. De ambtenaren tot en met den rang van 
adjunct-commies warden benoemd door Ons ; 
de ambtenaren met den rang van klerk en de 
,. bedienden" door Onzen· Minister van Finan 
cien. 

Op den· dug van ingang hunner benoeming 
vangt tevens het genot der bezoldiging aali. 

10 
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De assistenten en klerken worden bij eerste 
aanstelling niet benoemd dan na voldaan te 
hebben aan een examen. De eischen voor dit 
exam.en worden door Onzen Minister van Fi
nanoien vastgesteld_ 

Van dit examen zijn vrijgesteld zij, die met 
gunstig gevolg hebben afgelegd het eindexamen 
van eene boogere burgerschool of handelschool 
met 3- of 5-jarigen cursus, bet eindexamen van 
een· gymnasium of· een · kracbtens · de wet daar
rqede- gelijk gesteld examen of het voorberei
dend examen bedoeld in artikel 13 der wet op 
hef·riotarisambt. , 

3, Tijdelijk personeel kan door den Agent
Directeur met machtiging van Onzen Minister 
van J!'inancien en op door dezen te bepalen 
bezoldiging in dienst worden genomen. 

4. A.an bet -Agentschap van het Ministerie 
van Financien zijn de volgende ambtenaren 
werkzaam: 

e_en ambtenaar belast met bet geldelijk be
heer, · met- deri 'rang van 'Hoofdcommies of 
Referendaris ; 
· een bureelchef met den rang van Commies 
of Hoofdcommies·; 

verder Adjunct-commiezeti en 'lderken. · 
Aan· de Grootboeken ·der Nationale Schuld 

zijn de volgende anibteriaren· werkzaam: 
een eerste Verificateur, · met · den rang van 

Hoofdcommies of Referendai-is·; 
een tweede Verificateur, met den rang van 

Adjunct-commies·, Commies of Hoofdcommies; 
een derde Verlficateur, met den rang van 

Adjunct-commies of Coinmies; · · 
een Opperboekbouder; 

, een Hoofd van- de -afdeeling ,; Contr6le en 
rentebewijzen ", beiden met den rang van 
Commies of Hoofdcommies; 

een Hoofd van de afdeeling ,, ·Rentebetaling ", 
met den rang van Commies; 

boekhouders en kassiers, met den rang van 
Adjunct-commies; 

Assistenten, met den rang -van klerk. 
5. De bezoldiging der ambtenaren en be

dienden bedraagt voor : · 
, 1°. _den ambtenaar belast .met het geldelijk 
bebeer bij bet Agentscbap van het Ministerie 
van Financien, <Jn 

den eersten Verifi~.ateur, - indien zij den 
rang bezitten van: 
. . a. Referendaris, ten minste f,3200 en ten 
,hoogste f 4000. 

b. Hoofdcommies, ten minste /2600 en ten 
hoogste f 3000. 

2°. den tweeden Verificateur, indien hij-den 
_rang bezit ntP. : 

a. Hoofdcommies ten minste f 2600 en ten 
_ hoogste f 3500. 

b. Commies, ten minste /2100 en ten hoogste
f' 2500. 

c. Adjunct-commies, ten minste.f 1200 en 
ten hoogste f 2000. 

3°. den derden Verificateur, indien hij den 
rang bezit van : 

a. Commies, ten minste f 2100 en ten 
hoogste f 2500 ; · 

b. Adjunct-commies, ten minste f 1200 en 
ten hoogste f 2000. 

4°. den Opperboekhouder, 
het Hoofd van de Afdeeling ,, Contr6le en 

rentebewijzen" en 
den bureelchef bij het· Agentschap van het 

Ministerie van Financiiin, indien zij den rang 
bezi tten van : 

a. Hoofdcommies, ten minste f 2600 en ten 
hoogste f 3100. 

b". Commies, ten_ minste f 2100 en ten 
boogste\f 2500. 

5°. het Hoofd van 'de Afdeeling ,, Rente
betaling" ten minste j 2100 en ten hoogste 
f 2700. 
·. 6°: de Adjunct-co21miezen, ten minste/120() 
·en ten hoogs te f 2290. 

·1°. de klerken, ten . minste f 600 en ten 
hoogste f 1100. 

8°. den concierge-Karn,erbewaarder, ten min
ste f '800 en ten hoogs.te f 1200 ; 

9°. do boden, ten minste f 600 en ten 
hoogste f 1000. · 

de vaste knechts, ten minste f 500 en ten 
hoogste f 800. 

· 6. ·:oe bezoldiging van de ambtenaren en 
bediemlen wordt, bij bekwaamheid, geschikt
heid en dienstijver, verhoogd als volgt: 

A. Voor den ambtenaar, beiast met het 
geldelijk beheer bij het Agentschap van het 
Ministerie van Financien, en den eersten Verifi
Qateur bij de Grootboeken der N ationale Schuld, 
indien zij den rang hebben van Referendaris: 

na twee, vier, zes en acht jaren .dienst in 
dien rang, tot f 3400. f 3600, f 3800 enf 4000 
's jaars; 

indien zij den rang bebben van Hoofdcom
mies:. 

na twee en vier jaren dienst in dien rang, 
tot f 2800. en f 3000 's ,jaars . 

·B. Voor den tweeden Verificateur bij de 
Grootboeken der N ationale Schu!d, indien hij 
den rang heeft van Hoofdcommies : 

na twee, vier, zes, acht en tien jaren dienst 
in dien rang tot f 2800,, f 3000, f 3200, f 3350 
en f 3500 's jaars. 
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Wordt deze ambtenaar tot eersten Verifica
teur, met den rang van Referendaris benoemd 
en bedraagt zijn laatstelijk voor die benoeming 
genoten traktepient f 3200 of meer, dan ont
vangt hij het traktement dat, volgens de onder 
A staande schaal van periodieke verhoogingen, 
onmiddellijk volgt op het v66r de benoeming 
laatst~lijk door hem genoten traktement. 

C. Voor den tweeden en derden verificateur 
bij de Grootboeken der Nationale Schuld, in, 
dien zij den rang hebben van Commies: 

:µa twee en vier jaren dienst in dien ra_ng 
f 2300 en f 2500 's jaars; 

indien . zij den rang hebben van - Adjunct
commies: 

na twee, vier, zes en acht jaren djenst in dien 
rang, tot {1400, /1600, /1800 en /2000 's jaars. 

D . .Voor den opperboekhouder, Hoofd vau 
de Afdceling " Oontrole -en rentebewijzen" 
en den bureelchef bij het Agentschap van het 
Ministerie. van Financien: 

'indlen zij den rang llebben van. Hoofdcom· 
mies·: 

na twee, vier en zes ~arcn dienst in dien rang 
tot f 2800; f 3000 en f 3100 's jaars ;. 

indien zij den rang hebben van Commies: 
na twee en:vier jaren dienst in .dien rang 

tot f 2300 en: f 2500 's jaars. 
E. Voor het Hoofd van de Afdeeling 

,, Rentebetaling ": 
na twee- vier en zes jaren dienst a)s zoodanig 

tot f 2300, f 2500 en f 2700 's jaars. 
Benoeming van dezen ambtenaar tot Op

perboekhouder of Hoofd van de Afdeeling 
,, Oontrole en rentebewijzen ", met den r:ing 
van Hoofdcommies, geschiedt op de 11anvangs
bezoldiging van f 2600 met <lien versta!lde, 
d\it indien zijn traktement reeds/2700 bedraagt, 
hij bij zljne benoeming tot Hoofdcommies f 100 
meer zal ontvangen . 

. F. • Voor de Adjunct-commiezen: ·._ 
-n·a, twee,-. vier, zes, acht; tien en twaalf 

jaren dienst in dien rang tot f 1400, f 1600, 
f 1750, ;( 1900, f 2050 en.j 2200,'.s jaars. 

G. V-oor de_ klerken: · . 
na twee,· vier, zes en acht jaren dienst in 

dien ran_g tot f 100, f 800, f 950 en f 1100 
's jaars.. . 
· H. Voor den concierge-kamerbewaarder.: 

na twee, vier, zes en acht jaren dienst in 
dien rang tot f 900, f 1000, f 1100 en f 1200 
's jaars. 
· I. V oor de boden : 

na .een, drie, vijf, zeven, negen en elf-jaren 
dienst 'in dien rang tot f -100, f 800, f 850, 

. :f 990, f 960 en f 11,00 's jaars. 

J. Voor de vaste knechts: 
na een, drie, vijf, zevim en ,negen jaren 

dienst-in' dien rang tot '/600', f650,f700J750 
en f 800 's jaars. · 

Bij benoeming van een bode tot concierge
kamerbewaarder, ·of van een vaste _knecht tot 
bode, zal, indieri de betrokkene voor die be~ 
noeming een traktement. geniet dat gelijki is 
aan of hoog'er is dan het bedrag f!ls aanvangs
traktement aan den nieuwen rang verbonderi, 
aan hem worden toegekend· het traktement,'
dat, volgens de voor--den nieuwen· rang in dit 
artiftel vastgestelde schaal van· periodieke ver· 
hoogingen, oniniddellijk volgt op bet· v66r ·de 
benoerriing laatstelijk door hem gen_oteii:' trak0 

tement. 
7. · Gaat. - · eene ' benoeniing in· op •een 

anderen dan den eei-sten dag van ·eeil kalender, 
kwartaal, dan worden de in het ·vor/g artikel 
gestelde tijdvakken·. geacht a.'an 'te·vangen met 

! den eersten dag van het onmiddellijk ·op den 
· da_g van i:ilgang. volgend kwartaa];.' 

·De tijd, .gedurende ·welken;-krachtens w_et-
' telijk voorschrift, verlof wordt• genoten · ter 
vervulling ·van mil[tairen ::dienstplicht, komt 
van rechts_wege -in aanmerking als diensttijd; 
geldig voor de in· het :vorig art/kel bedoelde: 
periodieke--traktementsvethoogingeb. 

Als diensttijd bUjft voor de' toepassing van 
het vorig artikel buiien aanmerking de tijd,' 
gedurende welken de ambtenaa1 of bediende' 
als zoodanig- is geschorst, alsmede die, buiten 

: bezw.aar van' 's Rijks schatkist met verlof 
doorgebracht, indien het verlof !anger dan ·een 
jaar achtereenvolgens geduurd heeft- of v'er
leend -is op een vrijelijk door den ambtenaar 
of· bediende gedaan' verzoek in zijn persoonlijk 
belang. 

Wordt ingevolge het bepaalcle ln het vorig 
artikel, bij de benoeming eene hoogere dan 
de aan den rang verbonden minimum-bezoldi
ging toegekend, dan wordt de aldus toegekende 
bezoldigi:ilg vo<ir -tciekenning van· de naaste en 
de daarop volgende periodieke 'verhoogingen 
beschouwd als verkregen door regelmatige 
periodieke verhooging na den d~arvoor·gevor-
derden diensttijd. i 

De toekenning van de in het vorig artikel 
bedoelde periodieke traktementsverhoogingen 
geschiedt door Onzen Minister van Financien. 

Gelijkerwijs wordt beslist omtrent [atere 
toek'enning van eene verhooging welke onthon
den moest worden omdat aan de voorwaarden 
van. toekenning niet werd voldaan. 

Tenzij er -reden is om dienaangaande anders 
te -handelen, worden; voor het ·geval dat een 

. 10* 
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of meer verhoogingen onthouden worden, 
de verdere periodieke verhoogingen zooveel 
later toegekend als de laatste onthouding heeft 
geduurd. 

8. De Agent-Directeur is bevoegd een· 
ambtenaar of bediende voorloopig te schorsen. 
Van _de voorloopige schorsing wordt onmid 
dellijk, met opgave van de redenen, welke 
daartoe hebben geleid, aan Onzen Minister van 
Financien -mededeeling gedaan. De voor-

-loopige schorsing wordt aan den ambtenaar of 
bediende schriftelijk medegedeeld. 

De voorloopige schorsing wordt, tenzij zij 
binnen veertien dagen door Onzen Minister 
van Financien is bekrachtigd, geacht niet te 
zijn geschied. 

Schorsing, als in dit artikel bedoeld, heeft 
geen stilstand van bezoldiging tengevolge, 
tenzij voor :mover zulks in elk bijzonder ge
val door Onzen Minister van Financien wordt 
bepaald. 

9. De geschorste ambtenaar of bediende 
mag zonder verlof zijne woonplaats niet ver
laten. 

10. Door den Agent-Directeur kan jaarlijks 
verlof worden _verleend voor den tijd van ten 
hoogste d,-ie weke:.i aan de ambtenaren en 
voor den tijd ·van ten hoogste twee weken 
aan de bedienden. Langer verlof kan door 
Onzen Minister van Financien worden ver
leend. 

De regaling der verloven met het oog op de 
belangen van den dienst geschiedt door den 
Agent-Directeur. · 

Met afwijking in zoover van het beJJaalde 
in het eerste lid, wordt verlof aan den ambte
naar, belast met het geldelijk beheer bij het 
Agentschap van het Ministerie van Financien, 
uitsluitend verleend door Onzen Minister van 
Financien. 

11. _ Dit besluit wordt geacht in werking 
te zijn getreden op 1 ,Januari 1914 

De op dien dag in dienst zijnde ambte
naren, die een hoogeren rang bekleeden dun 
zij naar- artikel 4 van dit besluit zouden hebben, 
behouden dien rang, zo01nede de jaarwedde, 
wellw zij genieten. 

De jaarwedde der ambtenaren, die bij het in 
werking. treden van dit besluit den rang heb
ben van ,. commies", kan tot een maximum 
van_f 2300 warden verhoogd. Die verhooging 
zal o_p denzelfden voet geschieden, als in dit 
besluit voor ,. adjunct commiezen" is vastge
steld. met dien verstande, dat de laatste ver
hooging van f 100 door Onzen Minister van 
Financien kan worden toegeknnd nadat .ten-

minste twee ·jaren het bij dit besluit voor 
adjunct-commiezen vastgestelde maximum van 
f 2200 is genoten. 

Voor de overige bij het in werking treden 
·van dit besluit in dienst zijnde ambtenaren 
_ en bedienden wordt de jaarwedde met het 

bepaalde in· artikel 6 in overeenstemming ge
bracht, indien, bij toepassing van dat artikel, 
door hen eene hoogere jaarwedde zou worden 
genoten, met dien verstande dat hunne jaarwed
de ten minste wordt vei·hoogd tot het bedrag, 
dat volgens de schaal der periodieke verhoo: 
ging, onmiddellijk volgt op de genoten jaarwed
d·e. Voor volgende periodiekff verho0gingen 
komt slechts het tijdstip in aanmerking, 
waarop de laatste verhooging werd toegekend. 

Onze Minister van Financien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staafsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den :l5sten Maart 1914. 
(qet.) WILHELMINA. 

De Minister van Financien, (get.) BERTLING. 

(Uitgeg. 15 April 1914.) 

26 Maart 1914. "BESLUIT, tot vaststelling van 
regelen voor den dienst op de spoorwegen, 
waarop de wet van 9 April 1875 (Staats
blad n°. 67), laatstelijk gewijzigd bij de 
wet van 8 April 1893 (Staatsblad n°. 62), 
van toepassing is en op welke vervoer 
plaats heeft, zoowel met stoom als met 
electriciteit als beweegkracht, met uit
zondering van de spoorwPgen, bedoeld bij 
artikel 1 der wet van 9 ,Juli 1900 (Staats
ilad n° 118). S. 166. 

WIJ WILHELM IN A, ENZ. 

Op· de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 27 Februari 1914, lit. A., afd. 
Spoorwegen ; 

Gelet op artikel 27 der wet van 9 April 
l8'i5 (Staatsblad n°. 67), laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 8 .April 1893 (Sfat1tsblad n°. 62) 
en op artikel II der Overgangshepalingen van 
de wet van 13 Juli ·Hl07 (Staatsblad p 0 • 193); 

Den Raad van Ktate gehoord (advies van 
17 Maart 1914, no. 45); 

Ge~ien het nader rapport van On7.en voor
noemdP,n Minister van 24 Maart 1914, lit. C., 
afdeeling Spoorwegen : 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van l Mei 1914: 
1 °. vast te stellen de regelen -voor den 

dienst op de spoorwegen, waarop de wet van 
9 .April 1875· (Staatsb/ad n°. -67); laatstelijk ge
wijzigd bij' de wet van 8 April 1893 (Sta1dsblad 
n•. 62), van toepassing · is en· op welk·e ver'vo'er 
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plaats heeg, zoowel met stoom a!s met elec
triciteit als beweegkracht, met uitzondering 
van d,e spoorwegen, bedoeld bij artikel' 1 .der 
wet van 9 ·Juli 1900 (Staatsblad n°. 118), zoo
als die· regelen hiernevens zijn gevoegd ; 

-"" 2°. te bepalen, dat de bij het Koninklijk 
besluit van 2 Juli 1908 (Staatsblad n°. 212) 
vastgestelde gelijknamige regelen zijn verva!len. 

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

's-Gravenhage, den 26sten Maart 1914. 
(get.) WlLH EL MIN A. 

IJe Minister van Waterstaat, (get.) C. LELY, 

( Uitge,q. 7 April 1914.) 

RJ<JGELEN VOOR DEN DIENST OP 
DE SPOORW EG EN, w!la,·op de wet van 
9 April 1875 (Staatsqlad n°. 67), laatste
/ijk gewijzigd bij de wet van 8 April 1893 
(Staatsblad n°. 62), van toe.passin,q is en 
op welke vervoer plaats i,eeft, zoowel met 
stoom als met electriciteit als beweegkracht, 
met uitzondering van de spoorwegeu, be--

. doeld bi,j artikel l der wet 1•an 9 Juli 
1900 (Staat_sblad n°. 118), 

Art. I. Voor zooveel het vervoer met stoom 
als beweegkracht plaats heeft, blijven van kracht 
de bepalingen van het Algemeen .Reglement 
Dienst, behoudens de navolgende wijzigingen: 

a. In artikel 22, vierde lid, worden achter 
het woord ,,stoom" ing~lascht de woorden ;,of 
electriciteit". 

b. In artikel 103 en in het opschrift. van 
dat artikel worden achter het woord ,,stoom" 
ingelascht de woorden ,,of electriciteit". 

Art. II. Voor zooveel het vervoer -met elec
triciteit als beweegkracht plaats heeft, blijven 
van kracht de bepalingen van het Algemeen 
Reglement Dienst, zooals dit volgens art. I 
wotd t gewijzigd, tenzij in artikel III of artikel 
IV daarvan wordt afgeweken. 

Art. III. Voor zooveel het vervoer met 
electriciteit a]s beweegkracht plaats heeft, tre
den de hoofdstukken J.V en V van het Alge· 
meen Heglement Dienst buiten werking en 
worden deze hoofdstukken vervangen door : 

HOOFDSTUK IV. 
VAN HET ROLLEND MATERIEEL. 

AFDEELING I. 
V a n d e m o t e r v o e r t u i g P n. 

Soorten van motor1'oertuige11. 
Ai·t. 38a. De motorvoertuigen worden naar 

hunne inrichting verdeeld in d'rie soorten': 

a. de electrische !ocomotief, zijnde het mo
torvoertuig. nict ingericht· voor ·vervoer van 
reizigers of gocderen·; 

b. het motorrijt•1ig, zijnde het motorvoer: 
tu_ig, ingericiht voor reizigersvervoer of voor 
gemengd vervoer; 

c. de motorwagen, zi]nde het motorvoertuig, 
ingericht uitsluitend voor goedet'envervoer of 
wel voor postvervoer. 

Voorschriften ·betrejfende de inr~chting van 
motorvoertuigen, 

Art. 38b. .Elk motorvoertuig moet voorzien 
zijn: 

a. v66r 11n achter van spoorstaafruimers 
en van veerkrachtige stoot'. en trekinrichtingen; 

b. van eene fluit; 
c. van de noodige helder licht geveride lan

taarns en seinlampen ;- · 
d. van een krachtige, gemakkelijk te bedie

r:en en zelfwerkende rem, die op' alle assen of 
wielen werkt, en van eene handrem; 

e. van eene inrichting, waardoor de remmen 
van alle zich in den trein bevindimde rijtuigen 
en wagens inwerking kurinen worden gebracht; 

f. van eene inrichting, waardoor de wagen
voerder van het voorste voertuig van zijne 
standplaats uit in· staat 'gesteld '\\'.Ordt alle zich 
in den trein bevindende motoren in of buiten 
werking te brengen. 

Aanschaifing van nwtorvoe#uige11. 

Art. 38c. l. Geen motorvo,;rtuigen worden 
door bestuurders van den spoorwegdienst.aan
geschaft, dan nadat het type door den Minister 
is goedgekeurd. 

2. Zij zenden daartoe voldoend toegelichte 
teekeningen . van het toe te passen- type aan 
den Minister ter goedkeuring !in en geven 
daarbij tevel)S op : 

a. welk aantal -motorvoertuigen van het 
voorgestelde type zal · worden aangeschaft ; 

b. binnen welken tijd zij zich voorstellen 
het onder a bedoelde aantal mcitorvoertuigen 
te doen aanmaken. 

3. Voor· aanschaffing van een' grooter a'an
tal dat ingevo)ge het bepaalde bij het tweede 
lid onder a is opgegevell' of voor verclere 
aanschaffing, na het verstrijken van den inge
volge het bepaalde bij het tweede lid onder b 

opgegeven termijn, wordt opnieuw goedkeuring 
van de teekening vereischt. 

4. Van elk aangeschaft nieuw type zenden 
bestuurders duidelijke teekeningen, aangevende 
de onderdeelen en de afmetingernvan de assen, 
wielen; 'veeren, enz. aan den Raad van Toezicht. 
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Indienstslelling van motorvoertuigen. 

Art. 38d. · I. Motorvoertuigen worden niet 
in dienst gesteld, dan na vanwege den Raad 
van Toezicht te zijn onderzocht en goedgekeurd. 

2 .. Daartoe verstrekken bestuurders van den 
spoorwegdienst aan den met het onderzoek 
belasten Rijksambtenaar duidelijke teekeningen 
van de te onderzoeken motorvoertuigen,· aan
gevende de onderdeelen van de electrische 
inrichting, de assen, d"e wieien, de veeren, enz. 

3. Ten bewijze van de goedkeuring strekt 
de in- artikel 38e bedoelde akte van vergunning 
of de kra_chtens dat artikel verleende voorloo
pige vergunning. 

Akte van verguiining. Voo,·loopige vergunning. 

Art. 38e. 1. Wanneer het onderzoek van een 
motorvoertuig bevredigende uitkomsten heeft 
opgeleverd en overigens voldaan is aan.· de 
bepalingen van dit reglement, dan wordt door 
den Raad van Toezicht eene akte van vergun
ning uitgereikt .. 

2. In afwijking van de uitreikirig dezer. akte 
kan de met het onderzoek belaste Rijksamb
tenaar eene voorloopige schriftelijke vergunning 
totJ indienststelling geven. Deze vergunning 
vervalt, indien zij niet binnen een door ge
noemden ambtenaar bepaalden termijn door 
uitreiking der a1'te van vergunning is gevolgd. 

3, In de akte van vergunning . worden 
opgenomen: 

a. het volgnummer, het ·fabrieksnummer, 
de naam en de woonplaats van' den· vervaar
diger en het jaar, waarin het motorvoertuig 
is afgeleverd ; 

b. de naam van den spoorwegdienst, . die 
het motorvoertuig in ·gebruik neemt; 
· c. de beschikkiti~ van den ·Minister, waar

bij de teekeningen zijn goedgekeurd ; 
d. de omschrijving van de .electrische. in

richting van het· motorvoertuig; 
e. de omschrijving van de beveiligingsmid

delen tegen de gevolgen onder andere van on
weder en van het breken van den contactdraad ·; 

f. de omschrijving van de :Zelfwerkende rem; 
g. de .omschrijving en de afmetingen· van 

de draagveeren en de trektoestellen ; 
h. het gewicht van het. motorvoertuig en 

de druk op de assen bij volgeladen motorrijtuig 
of motorwagen ; 

bovendien wordt in de akte van .vergunning 
van de motorrijtuigen · opgenomen het maxi
mum-aantal reizigers, die in het rijtuig en op 
de balcons mogen worden .vervoerd, 

·en in die van de motorwagens het maxi-

mum-gewieht aan goederen, waarmede de 
motorwagen mag worden beladen. 

4 •. De gegevens, noodig voor het behoorlijk 
invullen van de akte van vergunning, worden 
v66r het onderzoek, bedoeld in art. 38d, eerste 
lid, door bestuurders van den spoorwegdienst 
verstrekt aan den ambtenaar, met het onder
zoek belast. 

5. De akte van vergunning moet te alien 
tijde ter inzage aanwezig zijn bij bestuurders 
van den spoorwegdienst of in de werkplaats, 
waar het· motorvoertuig in den regel wordt 
hersteld. 

AFDEELING II. 

• V a n r ij t u i g e n e n w a g e n s. 

Voorschrijlen betreffe1ide de inrichti11,q der 
· rijtui_qen. 

Art. 50a. I. De rijtuigen zijn alle overdekt en 
ro~dom gesloten. · Van dit laatste voorschrift 
kan door den Minister ontheffing worden ver
leend. Zij zijn ten, genoegen van den Minister 
voorzien van ~iddelen tot behoorlijke verlich
ting, luchtverversching en verwarming. 

2. De rijtuigen moeten op naar het oordeel 
van den Raad van Toezicht voldoende wijze 
beveiligd zijn tegeii overgang van hooggespan
nen ·stroom op daarvoor niet bestemde deelen. 
· 3.·· De- rijtuigen moeten voorzien zijn van 

de doorgaande zelfwerkende rem, werkende 
op alle assen of wielen. 

4. De balcons ·der . rijtuigen moeten van, 
naar het oordeel van den Raad van Toezicht, 
voldoetide afsluitingen zijn voorzien. 
·· 5. Gedurende den tijd,- dat de ·rijtuigen ten 
dienste· ·van het publiek gebruikt worden, zijn 
zij · ·des ·nachts van binnen · verlicht en van 
15·. October tot 15 April op voldoende wijze 
verwarmd. 

6; De rijtuigen of rijtuigafdeelingen worden 
in twee kl assen onderscheiden, tenzij -de Mi: 
nister, bestuurders van· den spoorwegdienst 
gehoord,- daaromtrent anders bepaalt. 

7. Naar buiten openslaan<le portieren · in 
de langsche zijden der rijtuigen· moeten : 
'· a. • in een stand, loodrecht op de lengte-as 
van het voertuig, binnen het profiel van vrije 
ruimte blijven ; . . . 

b. voorzien · zijn van twee sliiitingell, welke 
beide aldus ingerfoht zijn, dat zij van buiten, 
doch OQk door de reizigers in den trein, zon
der bezwaar kunnen worden geopend; 

c. voorzieningen aanbieden tegen gevaar 
voor klemmen van vingers bij ·het -sluiten ·der 
portieren. 
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8. Afwijkingen van de bepalingen van het 
-vorige lid kunnen door den Raad van Toezicht 
worden toegestaan. 

Aanschaifing van rijtuigen en wagens. 

Art, 50b. 1. Geen rijtuigen of wagens mo
,gen door bestuurders van den spoorwegdienst 
worden aangeschaft, dan nadat het type door 
-den Minister is goedgekeurd. 

2. Zij zenden daartoE' voldoend-toegelichte 
ieekeningen op 1/ 10 der ware grootte van het 
toe te passen type aan den Minister. ter goed
·keuring in en geven daarbij tevens op: 

a. voor de rijtuigen het aantal zitplaatsen 
-in elke afdeeling en het aantal zit of- staan
plaatsen op elk balcon ; voor de wagens het 
-draagvermogen ; 

b. welk aantal· rijtuigen of wagens van het 
voovgestelde type zal worden aangeschaft; 

c. binnen welken tijd zij zich· voorstellen 
'het onder b bedoelde aantal voertuigen te doen 
·aanmaken. 

3. Door den Minister.kan worden toegestaan; 
-dat voor lange rijtuigen of wagens teekeningen 
-op ·eene kleinere schaal dan bovengenoemd 
worden ingezonden. 

4. Voor aanschaffing van een grooter a31ntal 
dan ingevolge het bepaalde bij het tweede lid 
-onder b is opgegeven, of voor verdere aan
,schaffing na het verstrijken van den ingevolge 
het bepaalde bij het tweede lid onder c opge
,geven termijn, wordt . opnieuw· goedkeuring 
-van de teekeningen vereischt. 

5. Bestuurders van den · spoorwegdienst 
verstrekken aan den Raad van Toezicht eene 
beschrijving van elk aangeschaft rijtuig en 
-elken aimgeschBften wagen, met opgave van 
bet gewicht van elk voertuig en van de voor
naamste afmetingen van den bak, zoowel bin
nen- als buitenwerks gemeten, van het onder
raam, met de assen, wielen, draag- en 
stootveeren en remtoestellen ; voor de rijtmgcn 
bovendien ·van het aantal zitplaatsen en voor 
<le wagens van het draagvermogen en vim de 
oppervlakte van_ den bodem. 

Indienststelling van rijtuigen en wagens. 

Art. ·50c. 1. Rijtuigen en · wagens · wor.deii 
·niet in dienst gei;teld, dan na vanwege den 
Raad van Toezicht te zijn onderzocht en 
.goedgekeurd. · Door genoemden Raad wordt 
<laarna eene schriftelijke vergunning tot inge
bruikneming uitgereikt. 

2. Bestuurders verstrekken · aan den ambte
naar met de· opneming· belast ·: 

a. eene. omschrijv,ing· van -den bak met de 

voornaamste afmetingen, van de beveiligings
middelen, bedoeld in artikel 50a, tweede lid, 
van het onderraam en van' de draaistellen, 
assen, wielen, smeerpotten, draagveeren, enz.; 

b. eene opgave van het gewicht van de 
voertuigen met assen en wielen ; 

c. eene opgave van afwijkingen van de be
palingen van dit reglement (zie ·artikel 56j). 

Toepas,qelijkheid van_ de b,paling,en d,ezer afdee
ling op ,noforrijtuigen en motorwagens. 

Art. 50d. De bepalingen dezer afdeeling, · 
geldende voor rijtuigen, zijn ook van toepas
sing op motorrijtuigen; die geldende voor 
wagens zijn ook _van toepassing op motorwa
gens. 

A,FDEELING III. 

Van het rollend materieel in 
h e t ·a I g e m e e n. 

Voorschriften, waaraan het rollend milterieel 
moe, voldoen. 

Art; 56a. I. Ret rollend materieel ·moet 
voldoen aan de voorschriften, daarvo·or gege
ven in artikel II van het slotprotocol van de 
conferentie voor de technische eenheid VP,n 
de spoorwegen van Mei 1907 (Koninklijk be
sluit van: 7 Januari HJ09,'-Staatsblad n°. 9). 

2. Afwijkingen kunnen dooc den Minister 
worden toegestaan. 

3. Alle voertuigen moeten • voorzien zijn 
van ·'de vereischte dragers· 'of 'inrichtingen voor 
de gevorderde seinen. 

Onderzoek ,;an het roqend materieel na d_e 
indienststelling. 

Art. 56b. Alle motor- en andere· voertuigen 
moeten ten minste eenmaal in ·•de twee· jaten 
en voorts zoo dikwijls en zoodra de Raad van 
Toezicht zulks noodig acht, worden gelicht 
en onderzocht, waarbij de- assen'. potten · en 
draagveeren warden verwijderd.' De terniijn 
van twee jaar' wordt gerekend van den dag, 
waarop het voertuig na het laatste onderzoek 
is in dienst gesteld. 

~i · F 

.1Ylllatre_qe/~n. door den spoonuegdi~nst 'oij, ;,et 
o.nderzoe~ va!i het rollen_d mate~!eel· te 1J,e1ne'f!,. 

A,·t. 56c. Voor • al!e onderzoekfogen en be
proevingen van rollend inaterieel, welke v66r 
of na de· indienststelling van wege · den Raad 
van 'l'oezicht geschieden, wordenl door bestuur
ders van den spoonvegdiens{ de : noodige 
hulJJmiddelen, werktuigen en werklieden kost: 
teloos beschikbaar gesteld.- · · 
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Onderhoud van het rollend materieel. 

Art. 56d .. 1. Het rollend materieel, op den 
spoorweg in gebruik, wordt in zoodanigen 
.staat gehoudeu, dat de treinen te allen tijcie 
met de grootste overeenkomstig artikel 63c 
toeg~laten snelbeid kunnen worden vervoerd. 

2. Het toezicht op en bet onderboud van 
de electrische uitrusting, welke is aangebracht 
aan . bet rollend materieel, moeten met groote 
zorg geschieden. Bestuurders· geven hiertoe 
voorschriften, die opgenomen moeten worden 
in bet reglement, bedoeld in artikel _6 der wet 
van 9 April 1875 (Staatsbla_d n°. 67). 

Wi;jzigirig van het rollend materieel. 

Art. 56e. 1. Wijzigingen in de bestemming 
of in de inricbting van bet rollend materieel, 
tengevolge waarvan van de kracbtens artikel 38c 
of art. 50b door den Minister goedgekeurde 
teekeningen wordt afgeweken, vereischen de 
ministerieele goedkeuring. 

2. Van alle aanmerkelijke berstellingen aan 
he_t rollend materieel wordt aan den Raad van 
Toezicht kennis gegeven volgens voorschriften 
door dien Raad te geven. 

Opschriften op en in het rollend 1naierieel. 

Art. 56/. 1. Bebalve de opscbriften, -voor
geschreven in artikel II van bet slotprotocol 
van de conferentie voor de technische eenbeid. 
der spoorwegen_ van Mei· 1907 (Koninklijk 
besluit van 7 J anuari 1909, Staatsblad n°. 9), 
worden op eene zicbtbare plaats duidelijk 
aangegeven : 

a. op alle motorvoertuigen: de naam of de 
naamletters van den spoorwegdienst, bet volg
nummer, de datum der opneming of der laatste 
beproeving, de naam van den vervaardiger, 
het fabrieksnummer en het jaar v_an vervaar-. 
diging; 

b. op alle rijtuigen: de klasse en de letter 
van elke afdeeling, en in elke afdeeling bet 
volgnummer van het rijtuig, de klasse en de 
tatter van de afdeeling en het aantal zitplaat
sen. 

c. op alle balcons: bet aantal personen, die 
, daarop mogen plaats nemen ; 

d. ·op· alle wagens: de oppervlakte van den 
bodem in vierkante meters. 

2. In de afdeelingen en op de balcons moe
ten bovendien de noodige waarschuwingen 
worden aangebracht, waarbij het naar buiten 
steken van lichaamsdeelen aan het publiek 
worclt verboden en waarbij ook andere, naar 
het oordeel van den Raad van Toezicht noo-

dige voorscbriften aan bet publiek gegeven 
worden. 

O,ngrenzin,qsprofiel. 

Ad. 56g. 1. Alle voertuigen moeten, met 
alle . daaraan bevestigde losse deelen, als : 
seinschijven, seinlantaarns en dergelijke, blijven 
binnen het omgrenzingsprofiel, dat op voorstel 
van bestuurders van den spoorwegdienst door 
den Minister is vastgesteld. 

2. Tot het veilig doorrijden van bogen zijn 
de aangegeven breedteafmetingen der voertui
gen, in verband met hunne lengte en iririch
ting, zooveel noodig te verminderen. Hierbij 
is een straal van 150 meter tot grondslag te 
nemen. 

3. A. Bij rijtuigen en wagens mogen bene
den 130 millimeter boven den bovenkant der 
spoorstaven, bij de kleinste toegelaten buffer
boogte, bebalve de wielen, slecbts de volgende 
deelen uitsteken: 

a. de door de wielbanden gedekt wordende 
deelen tot op 50 millimeter boven de spoor
staven ; 

b. de koppelingen en borgkettingen tot op 
75 milliineter boven de spoorstaven; 

B. Bij motorvoertuigen mogen beneden 100 
millimeter boven den bovenkant der spoor
staven,. bij de geringste toegelaten dikte der 
wielbanden, bebalve de wielen slecbts de tegen
gewicbten . der wielen, de spoorstaafruimers, 
remblokken, zandstrooiers,- koppelingen, borg
kettingen en de onafbankelijk van de doorbui
gingen der draagveeren bewegende deelen uit
steken, en wel: 

a. de door de wielbanden gedekt wordende 
deelen tot op 50 millimeter boven de spoor• 
staven; 

b. de overige· genoemde deelen tot op 60 
millimeter boven de spoorstaven. 

4. Van het eerste lid, voor zooverre de losse 
deelen· betreft, en van bet bi.i bet derde lid 
onder B, b, bepaalde kunnen door den Raad 
van Toezicbt afwijkingen w_orden toegestaan. 

Registers van het rollend 1naterieel. 

Art. 56h. 1. Van alle voertuigen worden 
registers aangcbouden, waarin worden opge
teekend: 

a. bet volgnummer; 
b. de naam van den vervaardiger; 
c. de dag van indienststelling; 
d. de dngen van de opnemingen en van de 

wederindienststellingen; 
e. de belangrijke herstellingen en wijzigingen; 
f. bet aantal afgelegde kilometers. (Voor den 
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tijd, dat de electriscbe locomotieven rangeer
dienst bebben gedaan, wordt 7,5 kilometer per 
uur in rekening gebrBcht). 

2. In· de registers van de motorvoertuigen 
wordt bovendien van elk motorvoertuig eene 
korte omscbrijving opgenomen. 

Registers der assen ·vun het rollend mafe,·ieel. 

Art. 56i. Van de assen van de voertuigen 
worden registers aangehouden, waarin van elke 
as wordt opgeteekend: 

a. het volgnummer; 
b. de omschrijving van de grondstof en ·de 

naam van den vervaardiger; 
c. de boofdafmetingen ; 
d. de dag van indienststelling; 
e. de dagen_ van de opnemingen en van de 

wederindienststellingen ; 
f. de voertuigen, waaronder de as acbtereen

volgens beeft dienst gedaan. 

Gebri,ik van i•oertuigen van· ee~e bijzondere 
inrichting. 

Art. 5qj. 1. Indien bet noodig is ten aanzien 
van eenig voertuig, wegens zijne bijzondere 
iurichting, sommige bepalingen, in dit booid- · 
stuk opgenomen, buiten werking te stellen, te 
wijzigen of aan te vullen, kan daartue door den 
Minister, ·bestu'urders van den spoorwcgdienst 
gehoord, worden overgegaan. 

2. De desbetreffende beschikking wordt aan 
de akte van vergunning, bedoeld in artikel 3Ke, 

onderscheidenlijk aan de schriftelijke vergun
ning, bedoeld in artikel 50c, gehecht. 

HOOFDSTUK V. 

VAN DE TREINEN. 

Same11stelli11g der treinen. 

Ad. 63a. 1. Aan bet hoofd van den trein 
wordt steeds een motorvoertuig geplaatst, 
waarop de wagenvoerder zich moet bevinden, 
zoodanig, dat hij een unbelemmerd uitzicbt 
beeft op den weg en op de seinen, Deze bepa
ling geldt niet voor rangeerende treinen. 

2. De personentreinen kunnen, beboudens 
het bepaalde in b2t vierde lid van dit artikel, 
worden samengesteld uit motorvoertuigen, rij
tuigen, post- en bagagewagens, mits deze voer
tuigeu alle voorzien zijn van de doorgaande 
zelfwerkende rem, deze niet is onderbroken en 
de wagenvoerder van het voorste voertuig uit, 
alle electromotoren in den trein kan aanzetten 
en uitschakelen. 
. 3. lndien een voertuig, geen motorvoertuig 
zijnde, op beide balcons voorzien is van inrich-

tingen, waardoor even goed als van de motor
voertuigen uit alle motoren in den trein kunnen 
warden aangezet ·en uitgeschakeld en de door• 
gaande zelfwerkende rem kan warden bediend, 
kan door den Raad van Toezicht vergunning 
warden verleend een dergelijk voertuig aan he~ 
boofd van den trein te plaatsen. 

4. JHet inacbtneming van voorschriften, door 
den Raad van Toezicht, bestuurders van den 
spoorwegdienst gehoord, -te geven, mogen oak 
goederen wagens, al of niet voorzien van rem
toestellen,, in personentreinen warden_ geplaatst 
en medegevoerd. Ongeremde goederenwagens 
worden in ·den trein steeds achteraan geplaatst. 

Remmen. 

Art. 63b. 1. Elke personentrein moet voor• 
zien zijn van doorgaand remwerk, dat aan de 
volgende eiscben voldoet : 

a. de remmen moeten uit clke rijtuigafdee
ling en door elken, treinbeambte van de hem 
aangewezen plaats in den trein in werking 
kunnen worden gebracht; 

b. de remmen moet·en van zelf in werking 
treden, zoodra de remleiding wordt verbroken. 

2. Het stelsel van dobrgaand remwerk op de 
treinen toe te passen en van de in het eerste 
lid onder a bedoelde inrichtingen (noodrem) 
behoeft de goedkeuring van den Raad van 
Toezicht. 

3. Voor goederentreinen, die niet voorzien 
zijn van de doorgaande zelfwerkende ·rem, 
wordt het aantal verplicbte, bediende remmen 
berekend naar regelen, daarvoor door den Raad 
van Toezicht te stellen, na bestuurders van den 
spoorwegdienst te bebben gehoord. 

Snelheid. 

Art. 63c. 1. De g·rootste snelheid, waartnede 
de treinen mogen worden vervoerd, is : 

a. voor personentreinen, samengesteld als 
bedoeld in artikel 63a, tweede lid, negentig kilo
meter per uur; 

b. voor personentreinen, samengesteld als 
bedoeld in artikel 63a, vierde lid, voor treii:ten, 
uitsluitend bestemd voor het vervoer van goe
deren (goederentreinen) of van vee (veetreinen), 
alsmede voor treinen, dienende tot herstel van 
de bovenleiding, zestig·Idlometer per uur; 

c. voor treinen, bedoeld in artikel 109, samen
gesteld uit locaalspoorwegmaterieel, vijftig kilo
meter per uur; 

d. voor werktreinen, met uitzondering van 
treinen, dienende tot herstel van de bovenlei
ding, vijf en veertig kilometer per uur ; . 

e. voor treinen, bedoeld in artikel 109, samen-
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gesteld uit tramwegmaterieel, vijf en dertig 
kilometer per uur; 

f. voor hulptreinen, die niet vooraf aan het 
bewakingspersoneel :,;ijn aangekondigd, hetzij 
door een sein op.een voorafgaanden trein, hetzij 
door een sein, gegeven · met de middelen, be
doeld in het derde lid van artikel 20, dertig 
kilometer per uur. 

2. Voor personentreinen, samengesteld uit 
daartoe bijzonder aangewezen rijtuigen en 
bagagewagens, loopende op spoorwegen, daar
voor door den Raad van Toezicht goedgekeurd, 
kunnen,door dien Raad grootere snelheden dan 
van 90 kilometer in het uur worden toegestaan. 

3. Voor proefritten is de snelheid onbeperkt. 
4. In geen geval mag de snelheid meer be

dragen dan: 
a. bij het afrijden van hellingen, zich door

loopend uitstrekkend over eene lengte van 
meer dan 500 meter· en 

niet steiler dan 1 : 200, 90 kilo meter per uur; 
niet steiler dan 1 : 200 tot 1 : 100, 75 kilometer 

per uur; 
. niet steiler i!an 1 : 100 tot 1 : 71, 60 kilometer 
per uur; 

niet steiler dan 1 : 71, 50 kilometer per uur; 
b. bij het doorrijden van bogen - waaronder 

mede te :.rnrstaan wisselbogen - met een straal: 
niet klei:i:ier dan 750 meter, 90 kilometer per 

uur; 

kleiner dan 750 meter. t/m 500 meter, 75 kiloc 
meter per uur; 

kleiner dan 500 meter t/m 300 meter, 60 kilo
meter per uur; 
, kleiner dan 300 meter t/m 150 meter, 45 kilo
meter per uur. 

5. In het dienstr,eglement, bedoeld in arti
kel 6 der wet van 9 April 1875 (Staatsblad 
n°. 67), zal worden bepaald of en in welke·mate 
de snelheid moet worden verminderd voor het 
doorrijden van stations en halten, waar door de 
bogen of tegen de punt van wissels moet wor
den gereden, zoomede bij het naderen·van be
weegbare bruggen .van meer dan 6 meter over
spanning en vaste bruggen, !anger dan 30 meter, 
en waar zulks verder voor de veiligheid· van 
het verkeer noodig mocht zijn. : 

6. De Raad van Toezicht wijst de punten 
aan, waar toestellen voor het meten der trein
snelheden moeten·worden geplaatst. Het stelsel 
van dPze snelbeidsmeters behoeft. de goedkeu-· 
ring van genoemden Raad. 

Vervoer van vrachtgoederen met personentreinen. 

Art. ·63d. · V rachtgoederen mogen met per
sonentreinen vervoerd worden, mits: · 

a. bet laden en lossen van de goederen en 
het aan- of afbaken ·van de wagens geen !anger 
oponthoud op de stations en halten veroor
zaken, dan daarvoor volgens de dienstregeling 
is 'toegestaan, tenzij de vertraging zonder de 
vastgestelde maximum-snelbeid. te overschrij
den v66r · de aankomst op bet eerstvolgend 
hoofdstation kan · worden ingebaald ; 

b. bet vervoer van goederenwagens-geen oor
zaak wordt, dat !anger tijd wordt besteed voor 
den rit tusscben twee opvolgende boofdstations, 
dan bij de dienstregeling is vastgesteld; 

~- de reizigers geenerlei hinder ondervinden 
van bet verzenden van goederen . met die 
treinen. 

Gereedschappen in de treinen. 

Art. 63e. Op elken trein moeten de noodige 
gereedschappen voorbanden zijn om in kleine 
ongevallen en herstellingen van het rollend 
materieel te kunnen voorzien. 

Nazien van de· treinen. 

Art. 63f. 1. Elke trein moet. voordat hij het 
station, waar bij is samengesteld, verlaat, ge

. heel zijn nagezien. Daarbij moet er in bet bij-
zonder op worden gelet, dat: · 

a. het voorgeschreven aan ta!. assen kan ge
remd warden en de remtoestellen zooveel mo
gelijk gelijkelijk over den trein verdeeld zijn ; 

b. indien de trein voorzien is van doorgaand 
remwerk, dit goed werkt; 

c. de voertuigen geene gebreken vertoonen, 
welke voor de veiligheid van het verkeer ge
vaar kunnen oplever,en; 

d. de voei-tuigen onderling voldoende vast
gekoppeld zijn en de borgkoppeling is inge
haakt; 

e. de electrische verbindingen · tusschen de 
voertuigen onderling zijn 'aangebracht, zooals 
in het reglement, bedoeld ill" artikel 6 der wet 
van 9· April 1875 (Staatsblad n°, 67), is voorge
schreven en zij goed werken; · 

f. de wagcns elk. zooveel mogelijk gelijk
matig en niet boven het daarop aangegeven 
draagvtlrmogen beladen zijn; 

g. de rijtuigen oveteenkomstig het bepaalde 
in artikel 50a verlicht -en verwarmd zijn ; 

h. de gevorderde seinen en lantaarns .aange
bracht of aanwezig zijn; 

i. de portieren in de langsche zijden der rij
tuigen gesloten zijn. 

2. Dit onderzoek wordt gedurende den loop 
van den trein, bij elke wijziging in zijne samen
stelling en zoo dikwijls het oponthoud -zulks 
toelaat, herhaald:· 
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Wjfze van rifiden bitf dubbel spoor. 

Art. 63g. 1. Waar dubbel spoor ligt, houden 
alle treinen tusscben de stations en balten, ·in 
gewone omstandigheden, bet ten opzichte van 
de richting, waarin zij zich bewegen, rechts 
iiggende spoor. 

2. Afwijkingen van dien regel zijn geoor-
1oofd: 

a. indien zij op voorstel van bestuurders van 
den spoorwegdienst door den Minister zijn toe
gestaan; 

b. bij ongevallen, bij den dienst van en naar 
aanlegplaatsen, . bij berstellingen .van den weg 
en voor werktreinen, nadat al de voor de veilig
heid gevorderde maatregelen nauwkourig zijn 
in acbt genomen. 

Afstand tusschen opeenvolgende treinen op 
den weg. 

Art. 63h. 1. · Een kein inag. een anderen trein 
niet volgen, voordat laatstgei:J.oemde trein bet 
volgende .station of den volgenden blokpost 
heeft bereikt, dit op bet voorgaand station· of 
den voorgaanden blokpost, waar eerstgenoemde 
trein moet wacbten, bekend. is en aan bet per
soneel van dezen trein is medegedeeld of door 
seinen bekend gemaakt. 

2. Bij storing der electsiscbe verbindingeil 
kan hiervari met inacbtneming van de kracb
tens artikel 104 onder b voorgeschreven voor< 
zorgsmaatr~gelen·, worden afgeweken: · 

Rangeeren op overwegen. 

Art. 63i. Op overwegen mug niet gerangeerd 
worden voor zuoveel en op de tijden, waarvoor 
dit door ·den Minister, na bestuurders van den 
spoorwegdienst te hebb'en gehoord, wordt be• 
paald. · · 

In dienst stilstaande motorvoe,·tuigen. 

Art 63j.' 1. Zoolang de motorvoertuigen in 
·dienst stilstaan, moet: de gangkruk in rust ge
steld en de rem vastgekle'md zijn. 

2. De motcirvoertuigen staan daarbij steeds 
onder behoorlijk toezicbt. 

Art. IV: Voor·zooveel het:vervoer met elec
triciteit als beweegkracht plaats heeft, worden 
in de na te noemen artikelen van bet Algemeen 
Reglement Dienst de navolgende wijzigingen 
aangebracbt : 

In artikel 1 wordt. ,,artikel 68" gewijzigd in : 
,,artikel 63c"· .. 

Het vierde lid van artikel 2 -wordt gelezen 
als. volgt, 

,,Bij elke schouwing wordt inzonderhei(i gelet 
op den toestand van sporen, wissels, seinin
richtingen. electri_sche geleidingen, electrische 
rail- en veiligheidsverbindingen". 

Het eerste lid van artikel 3 wordt gelezen 
als volgt: 

·,,Voor<:d.e sporen.op den weg en.op de sta
tions ·en halten worden door den Minister pro·
fielen van vrije ruimte vastgesteld". 

In artikel 19, zevende lid, wordt het woord: 
,,reserve-locomotief" vervangen door bet woord.: 
,,reserve-motorvoertuig". 

In artikel 24 en in bet opschrift van dit arti
kel wordt bet woord ,,machinist" vervangen 
door ,,wagenvoerder". 

In artikel 32-worden de woorden ,,eene reserve
locomotief" vervangen doo, ,,een reserve-motor
-voertuig" en in het opscbrift vnn dit artikel 
wordt bet woord ,,reserve-Jocomotiev.en" ge
wijzigd in ,,reserve-motorvoertuigen". 

Artikel 78 wordt gelezen als volgt : 

Bemnbten en bedienden op elken · trein noodi,q. 

Op .elken trein zijn ten minste een hoofdcon-
ducteur en een. wagenvoerder en voorts : 

a. op elken trein, waarmede reizigers ver
voerd warden naar mate van de grootte van 
.den· trein, zoove~l conducte'urs als naar _het 
oordeel van den Raad van Toezicht; bestuur
ders van _den spoorwegdienst gehoord, voor 
eene goede bediening ·en in verband met de 
veiligbeid van bet personeel noodig zijn. 

b. op elken goederentrein zooveel remmers 
als noodig· zijn voor de bediening van het.ver
plicht uantal remmen. 

Artikel 79: wordt gelezen als volgt: 

Hefgeen door de beambt~n en bedi~nd~n op 
elken /rein is in acht te nemen. 

1. De .hoofdcondncteur vult gedurende den 
loop van den .-trein · de treinrapporten in, :als 
voorgeschreven in artikel 102. 

2. Alie overige beambten of be4ienden op 
den ·trein zijn gedurende den loop van den 
trein ondergescbikt. aan den hoofdconducteur, 
die zoodanig geplaatst moet zijn, dat bij zich 
direct naar den -wagenvoerder kan bege.v.en., 
ten einde zoo noodig diens plaats in. te nemen. 

. 3. Het gebruik van de remtoestellen. wordt 
door den wagenvoerder geregeld. Bij treinen, 
niet van doorgaande rem voorzien-,. geeft alleen 
hij de .seinen tot bet in werking· brengen der 
rem toestellen. 
· 4. Zoolang de trein in beweging is;':moeten 

de remmers onafgebroken op bun post zijn. :Zij 
zijn: steeds gereed om, op bet sein .van dl)n 

.\ 

I 
I 
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wagenvoerder de bun toevertrouwde remmen 
onmiddellijk te bedienen. 

5. De boofdconducteur en de verdere trein
beambten mogen, zoolang de trein in beweging 
is, zicb niet buiten langs de wagens of rijtuigen 
van bet eene voertuig naar bet andere begeven, 
behalve in gevallen, waarin dit voor-de veilig
beid van den trein of van zich daarin bevin
dende reizigers dienstig mocht zijn. 

6. De bepalingen van dit artikel zijn niet van 
toepassing op rangeerende treinen. 

Artikel 80 wordt gelezen als volgt: 

Eischen van bekwaa,nheid voor wa,qenvoerde,·s. 

1. Nienrnnd wordt met de bediening van een 
motorvoertuig belast, tenzij hij : 

a. den leeftijd van 21 jaar heeft bereikt ; 
b. voldoende lager onderwijs beeft genoten; 
c. ten- minste gedurende eene week als leer

ling-wagenvoerder bij en onder toezicbt van 
een wagenvoerder op een motorvoertuig beeft 
dienst gedaan ; 

d. voldoende bewijzen heeft gegeven van 
practiscbe en theoretische bekwaamheid (ken
nis der wetten en voorscbriften betreffende 
den dienst op de spoorwegen daaronder be
grepen) en met gunstig gevolg een exainen heeft 
afgelegd voor eerie commissie van deskundigen. 

2. De bij dat examen te stellen eiscben en de 
wijze van samenstelling der examen-commissie 
beboeven de goedkeuring van den Minister. 

3. Aan hem, die aan de in bet eerste lid ge
noemde eiscben voldoet, wordt ten bewijze 
daarvan door bestuurders eene verklaring uit
gereikt. 

4. De boofdconducteurs moeten met de be
diening van de motorvoertuigen genoegzaam 
bekend zijn om tijdelijk den wagenv~erder te 
kunnen vervangen. 

In het tweede lid van artikel 81 wordt 
het woord ,,machinisten" vervangen door het 
woord ,,wagenvoerders" en in bet derde lid 
van dit artikel warden de woorden ,,machi
nisten en leerlingen-machinist of stokers" ver
vangen door de woorden ,,en wagenvoerders". 

In artikel 85 A, onder d, wordt bet woord 
,,opzicbters-macbinist" vervangen dcor de 
woorden ,,opzicbters van de electriscbe cen
trale, opzichters van de bovenleiding en boofd
wagenvoerders". 

Het opscbrift en het eerste lid van artikel 87 
wor'den gelezen als volgt: 

Diensttijd van /rein- en wegbewakingspe,·soneel. 

1. Ten opzicbte van beambten en bedienden 
op treinen werkzaam geldt het volgende : 

a . . geen diensttijd mag meer bedragen dan 
zestien- (16) men ; 

b. in elk tijdvak van acht en twintig (28) 
acbtereenvolgende etmalen mag de gezamen
lijke duur van de daarin vallende dieusttijden 
en gedeelten van diensttijden niet meer be
dragen dan tweebonderd en tacbtig (280) uren 
voor wa·genvoerders en driebonderd en acbt 
(308) uren voor de overige beambten en- be
dienden op treinen werkzaam. 

In bet tweede lid van artikel 91 warden de 
woorden: ,,beambten en bedienden op locomo
tieven werkzaam" vervangen door bet· woord 
,,wagenvoerders''~ 

In het derde lid van artikel 101 wordt het 
woord ,,macbinisten" vervangen door bet woord 
,,wagenvoerders". 

In artikel 108 vervalt de omscbrijving van 
,,locomotief" en warden in de plaats daarvan 
de navolgende omscbrijvingen opgenomen: 

,,moforvoertuig: bet voertuig, waarvan de be
wegende kracbt uitgaat;'; 

,,wagenvoerder: de beambte, die belast is met 
de bediening van de motorvoertuigen in de·n 
trein". 

In genoemd artikel warden voorts in de om
scbrijving van ,,trein" de woorden ,,elke loco
motief" vervangen door ,,elk motorvoertuig" 
en in de omscbrijvingen van ,,rijtuig" en 
,,wagen" acbter de woorden ,,elk voertuig" 
ingelascbt de woorden ,,geen motorvoertµig 
zijnde". 

Beboort bij Km,iinklijk besluit van 26 Maart 
1914 (Staatsblad n°. 166). 

Mij bekend, 
De Minister ·van Waterstaat, (get.)C. LELY. 

26 Maa,·t 1914. BESLUIT, tot intrekking van 
bet Besluit van den 3den December 1912 
(Staatsblad n•. 363), waarbij de Departe
menten van M!\rine en van Oorlog werden 
opgebeven en een Departement van Alge
meen,Bestuur werd ingesteld, dat den naam 
zou dragen van Departenient van Defensie. 
s. 167. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op bet gemeenscbappelijk rapport van On
zen Ministers van Oorlog, · van Marine, van 
Buitenlandscbe Zaken, van ,Justitie, van Bin
nenlandscbe Zaken, van Financien, van Wa
tP-rstaat, van Landbouw, Nijverheid en Handel 
en van Kolonien van 27 September 1913, 
Kabinet, Litt. B 86 ; van 4 October 1913, 
Bureau S. n°. 50; van 10 October 1913, Afdeeling 
I n°. 20085; van 13 October 1913, Afdeeling 
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A. S. n°. 69, Geheim: van 18 October 1918, 
n°. 7073, afdeeling Binnenlandsch Bestuur: 
van 22 October 1913, n°. 60, Afdeeling Kabi
net en Secretarie: van 28 October 1913, n°. 237, 
A:fdeeling Generaal Secretariaat: van 30 Octo
ber 1913 no. 300, Kabinet, en van 1 November 
1913, Kabinet, Litt. 0 18: 

Den Raad van State gehoord (advies van 
3 Februari 1914: n•. 38): 

Gezien het nader rapport van Onze voor
n:oemde Ministers van 16 Februari 1914, 
Kabinet, Litt U15 ; van 20 Februari l!Jl4, 
Bureau S, n°. 62: van 26 Februari 1914, 
Afdeeling I, n°. 4022; van 5 Maart 1914, 
Afdeeling A. S., n°. 16, Geheim: van 10 Maart 
1914, n•.1966, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 
van 13 Maart 1914, Afdeeling Kabinet en 
Secr~tarie, no. 79: van 18 Maart 1914, n°. 248, 

.afdeeling Generaal Secretariaat : van 20 Maart 
1914, n °. 6, Ka bi net; en van 21 ·Maart 1914, · 
Kabinet, Litt. 0 5 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
in te trekken Ons besluit van 3 December 

1912 (Staatsblad n°. 363), waarbij de Departe
menten van Marine en van Oorlog werden op
geheven, een Departement van Defensie werd 
ingesteld en eenige in verband daarmede 
noodzakelijke regelingen werden getroffen. 

Onze Ministers van Oorlog en. van Marine 
zijn belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan de 
beide Kamers der Staten-Generaal, aan ~!le 

. Departementen van algemeen bestuur en aan 
de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 26sten Maart 1914. 

(get.) WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, (get.) Bos:sooM. 

De .Minister van Marine, 
(get.)· .J. J. RAMBONNET. 

De _Minister van Buitenlandsrhe Zaken, 
(get.) J. LOUDON. 

De Minister van Ju.stitie, (qef.) B. ORT. 

De Minister i,an Binnenlandsche Zalcen, 
(get:) CORT v. D. LrnDEN. 

De Minister van Financien, 
(gel.) BERTLING. 

De Jlfinister van Waterstaat, (get.) C. LELY. 

De llfin. va.n Landbo.uw, N{iverheid en Handel, 
(get.) TRED'B. 

De lliidster van Kolonien, 
(get.) TH. B. PLEYTE, 

(Uitgeg. 14 Mei 1914.) 

27. Maart 1914. ARREST vaq den Hoogen.Raad. 
De Rechtbank mocht bij het bepa!en van 

de waarde~·v:an het te onteigenen terrein 
mede in. aanmerking nemen de mogelijk
heid, dat een strook grond, welke thans 
dat .terrein van een vaart scheidt, door de 
Gemeente, bij exploitatie van dat terrein, 
aan den eigenaar zou worden overgedaan 
of ten gebruike af gestaan. 

(Ont. wet art. 40.) 

Voo
0

rzitter: Jhr, Mr. S. Laman Trip. 

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

Jhr. Mr. Dr. H. A. van Karneheek qq., 
eischer tot cassatie van een vonnis der 
Rechtbank te· 's-Gravenhage van 24 Fe
bruari 1914; advocaat Mr. J. H. Telders, 
gepleit door Mr. W. Thorbecke 

tegen: 
J. J. van Essen, wed. J. F. Harden
berg, w,onende te 's-Gravenhage, verweer
ster, advocaat Mr. J. A. Loeft. 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
l1. B. Ledeboer. 

Het cassatiemiddel luidt: · ,,Schending of 
verkeerde toepassing van de artt. 37, 39, 
40 of 41 der Wet van 28 Augustus 1851 
(Stbl. 125), art. 151 der Grondwet, omdat 
de Rechtbank de mogelijkheid, dat de 
eischer den dijk, die het te onteigenen 
terrein scheidt van den Trekvliet, bij eene 
exploitatie a.ls fabrieksterrein, zal aistaan 
aan de verweerster, in aanmerking neemt 
bij de waardeering der schadeloosstelling, 
hooewel die mogelijkheid eene eventualiteit 
1s en de uit bedoelden hoofde te ont
stane schade geen noodzakelijk gevolg der 
onteigemng". 

Neemt men het midde! in zijn geheel, 
dan wijst het Ol) een gedachtengang, die 
men in het hestreden vonnis niet zal 
vinden en mist het dus feitelijken grond
slag. Ik meen echter ten aanzien van de 
laatste woorden, ,,en de uit bedoelden 
hoofde te ontstane schade geen noodzake
lijk ·gevolg der onteigening (is)" waarvan 
de zin miJ verborgen bleef, te moeten 
denken aan eene misstelling en daar ook 
blijkens het pleidooi, het bezwaar der 
parti.J van Karnebeek tegen het vonnis 
te berde wi½de brengen, ook bi.J weglating 
van die woorden in het middel is uitge
drukt, meen ik het middel te moeten be
oordeelen, alsot die woorden er niet in 
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waren opgenomen. Het middel acht ik dan 
echter ongegrond. Want nu de Rechthank 
op grond van de plaatselijke gesteldheid 
aannam, - en daarmee voor den cassatie-

. rechter vaststelde - het bestaan van de 
mogelijkheie1, dat door medewerkmg van de 
Gemeente het terrein van de wed. Har
denberg m · ongeveer gelijksoortige positie 
kon komen, als een aan de Trekvliet ge
legen terrein, heeft zij terecht met het 
bestaan van die mogelijkheid rekening ge
houclen, biJ · het begrooten der schadeloos
stelling, immers die omstandigheid was 
mede een factor die de werkelijke waarde 
van dat terrein bepaalde. De medewerking 
zelve waarop de Rechtbank doelt, is eene 
mogelijke doch onzekere gebeurtenis, eene 
eventualiteit; allerminst onzeker, integen-. 
dee! zeer bepaald is eohter in dit geval 
het hestaan van de mogelijkheid om die 
medewerking te verleenen. 
· Ik · concludeer mitsdien tot verwerping 
van het beroep en veroord.eeling van den 
eischer in de kosten van cassatie. 

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

dat van Hi Juli 1913 waarheen daarbij 
wordt verwezeri, eischer de onteigeriing ten 
name van de gemeente 's-Gravenhage heefl 
gevorderd van de perceelen kadastraal be
kenC1 gemeente 's-Gravenhage Sectie A. P. 
i:J.0

• 360 weg en water, groot 3.0"I Are, 
n°. 359, weiland groot 10059.03. Are, n°. 
361 water groot 9.20 Are, n°. 362 water 
groot 9.20 Are en n°. 363 weilanu groot 
10054.69 Are, waarvan de verweerster als 
eigenares is aangewezen; 

tlat de Reohtbank, na oncl.erzoek en 
· advies van <:[eskundigen de gevraagde ont
eigening heeft uitgesp:roken, met bepalu:{g 
der sohadeloosstelling op f 92177 .25 als 
waarde van -de te onteigenen perceelen, 
o\I} f 200 voor de daarop aanwezige brug
gen en opstai als afbraak, en op t 15 
·voor het cip het terrein aanwezige hout, 
samen· o;p t 92.392.25 en met veroordeeling 
van eischer in de proceskosten; 

0. dat p:e Rechtbank bi.J hare schaUing 
van de werkelijke waarde van den te ont
eigenen gronu op den voorgrond stelt, 
,,dat de waarde van dit te onteigenen 
terrein rnoet -woruen bepaald door vergelij
king met ,de priJzen welke in de laatste 
jaren voor .gronden in de buurt daarvan 
zijn besteed" ; 

dat zij .blijkens het vonnis daarbi.J heeft 

gelet op het verschil in prijs van die gron
den, en -in aanmerking heeft genomen ver
schillende omstanchgheden -welke in deze 
op die .waarde van invloed kunnen zijn, 
als: de uitbreiding der gemeente 's-Graven
hage en d.e meerdere vraag naar bouwter
reinen aan die zijde der gemeente waar het 
te onteigenen terrein gelegen is, - de 
geschiktheiu daarvan in de naaste toekomst 
voor industrieele en_. handelsimjcp.tingen~ 
- de liggmg daarvan tusschen de Binck
horstlaan en den Trekvliet; · en zi;i- ook reke
nirig heeft gehouden met de omstandigheid, 
dat die perceelen van den Trekvliet zijn 
gescheiden door eene smalle strook grond 
aan de gemeente 's-Gravenhage toebehoo- 1_., 

rende, eene soort van dijk met een weg er 
over, doch dat mag word.en verondersteld, 
dat de gemeente, welke van dien dijk geen 
gebruik maakt, .bij eventueele exploitatie 
van het terrein bereid. ~oude word.en ge
vonden dien dijk tegen billijke vergoeding 
aan. Cie . gedaagde over te. doen of althans 
haar het gebruik daarvan af te staan ot 
te veroorloven; 

0. dat de Rechthank dit alles in aan
merking nemende. ,,oak in verband met het 
rapport .der deskundigen", een doorsneeprijs 
van f 2.75. per vierkante meter als waarde 
van den grand heeft ·_toegekend; 

0. dat tegen deze beslissing als middel 
van cassatie is aangevoerd.: ,(zie conclusie 
adv.-gen.); 

doch d:at dit rriiddel niet gegrond is; 
0. toch, dat de Rechtbank bi.J de bepaling 

der waarde van den te onteigenen grand 
rekening behoorde te houden met ~lle om
standigheden, die naar den tegenwoordigen 
toestanci van invloed konden·· zijn op de 
werkelijke verkoopwaarde daarvan; en zij, 
de mogelijkheid aannemende, dat biJ explo1-
tatie van het terrein de bedoelde. strook 
grond door de gemeente aan den eigenaar 
daarvan zoude word.en overgedaan ot ten 
gebruike afgestaan, en den invloed dier mo
gelijkheid' op den thans te bedingen koop
prijs in verhanC1 met de Jigging en de ge
steldheid der nerceelen, - terecht die 
mogelijkheid -als factor voor de · werkelijke 
verkoopwaarde van het goed tijdens de 
onteigenirig in aanmerking heeft genomen; 

0. dal derhalve art. 40 der 0nteigenings
wet juist is toegepast, en yan schending of 
verkeerde toepassing der verder aange
haalde artikelen geen sprake kan zijn; 

rVerwerpt het· beroep. (Ned. Jur.) 

/\ 
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28 Ma.art 1914. ·BESLUIT, houdende beslissing 
dat ouders van schoolgaande kinderen 
·als belanghebbenden moeten worden be
schouwd in den zin van art. 14, eerste 'lid 
der Wet tot regeling van het lager onder
wijs, met betrekking tot een beschikking 
van Gedep. Staten, genomen op een:verzoek 
tot toepassing van art. 57, tweede lid dier 
wet . 

. WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld- door 

A. LoDEWEEGS en T. KrEP, beiden wonende 
te Nederhorst den Berg, tegen het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 
1 October 1913, n°. 84, waarbij besloten werd, 
dat Gedeputeerde Staten voornoemd aan den 
Schoolopziener in het district Amsterdam zouden 
schrijven ,,dat het ingesteld onderzoek" .(te:i 
aanzien van G. BOKHORST, onderwijzer aan eene 
bijzondere lagere school te Nederhorst den Berg) 
,,niet zulke beslissende resultaten heeft opge
leverd, dat Gedeputeerde Staten zich gerechtigd 
zouden achten om tot toepassing van art. 57, 
l• j 0 ., 2•. lid, der wet op het Lager onderwijs 
over te_ gaan ;" 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
11 Maart 1914, n°. 31 ; 

· Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 26 Maart 1914, 
n°. 4154, afdeeling Onderwijs ; 

Overwegende, dat - nadat db Schoolopziener 
in het district Amsterdam bij schrijven van 
17 Mei 1913, n°. H 726a· aan Gedeputeerde 
Staten had medegedeeld, dat tegen G. BoK
H0RST, hoofd der Bijzondere School _der Ver
eeniging voor Christelijk-Nationaal School
onderwijs te Nederhorst den Berg, ernstige ver· 
moedens waren gerezen van onzedelijke hande
lingen ten opzichte zijner vrouwelijke leerlingen, 
dat hij van oordeel was, dat G. BoKHORST niet 
voldeed aan de eischen van zedelijkheid, bedoeld 
in art. 192 der Grondwet en dat op he·m toe
passelijk was het tweede lid van art. 57 der 
Lager-Onderwijswet, weshalve de districts
schoolopziener Gedeputeerde Staten voorstelde 
te verklaren, dat G. BoKHORST zijne bevoegd
heid tot het geven van onderwijs verloren heeft 
- Gedeputeerde Staten bij besluit van 1 Octo
ber 1913, n°. 84, hebben besloten aan den 
Districtsschoolopziener te schrijven dat het 
ingesteld onderzoek niet zulke beslissende 
resultaten heeft opgeleverd, dat Gedeputeerde 
Staten zich gerechtigd zouden achten om tot 
toepassing van art. 57, 1 • j O• 2• lid, der wet op 
het Lager Onderwijs over te gaan; 

dat van het besluit van Gedeputeerde Staten 
A. LoDEWEEGS en T. KrEP bij Ons in beroep 
zijn gekomen aanvoerende dat o. a. het school
hoofd G. BoKHORST zich gedurende vele jaren 
ontuchtige handelingen tegenover zijne vrouwe
lijke leerlingen heeft veroorloofd , ook, naar hun 
gebleken is, tegenover de kinderen van de 
appellanten ; dat er groot gevaar bestaat, dat 
deze handelingen een zedeloozen invloed op de 
jeugd zullen hebben; dat zij ten aanzien van 
de feiten waaruit het ergerlijk levensgedrag 
van G. BoKHORST blijkt, verwijzen naar het 
schrijven van den Districtsschoolopziener van 
17 Mei 1913 en naar het mede daarbij over
gelegd uitvoerig rapport van den arrondisse
mentsschoolopziener, waarvan de inhoud door 
de bewijzen voldoende is gestaafd; 

Overwegende ten aanzien van de ontvanke
lijkheid van het ingesteld beroep, dat de appel
lanten in -hunne hoedanigheid van vaders · van 
kinderen die, naar aanleiding van de telaste
legging aan G. B0KHORST van onzedelijke 
handelingen, de bovengemelde school. niet m eer 
bezoeken, voor de toepassing van art. 14, 1 c lid, 
der wet tot regeling van het lager onderwijs als 
belanghebbenden moeten worden beschouwd; 

dat wel is waar, blijkens het 2° lid van ge
meld artikel, het hooger beroep moet :worden 
ingesteld binnen dertig vrije dagen, te rekenen 
van den dag waarop het besluit openbaar is 
gemaakt of aan de belanghebbenden is toege
zonden en dat van deze openbaarmaking of 
tpezending aan de appellanten niet is gebleken, 
maar dat hieruit niet kan volgen, d~t zij als 
·belanghebbenden niet-ontvankelijk zoudenzijn; 

dat de appellanten mitsdien ontvankelijk zijn 
in hun ingesteld beroep ; 

Overwegende wat de gegrondheid van het 
beroep betreft, dat nocli uit de stukken, noch 
uit de mededeelingen, gedaan in de openbare 
vergadering van den Raad van State, Afdeeling 
voor de geschillen van, bestuur, is ·gebleken 
van het bestaan van zoodanige feiten als zouden 
moeten leiden tot vernietiging van het bestreden 
besluit van Gedeputeerde Staten ; 

Gezien de wet tot regeling van het Lager 
Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
het ingesteld beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

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

30 Maart 1914. BESLUIT, tot toepassing der 
Wet van 23 Mei 1899 (Staatsblad n°. 129), 
tot opheffing van belemmsringen enz. ·is 
niet uitgesloten, waar het geldt eene weige-
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ring van vergunning, voortspruitende uit 
de bepalingen eener verordening, vast
gesteld krachtens art. 5, tweede lid der 
Woningwet. 

Oak wanneer tegen zoodanige weigering 
van Burg. en Weth. geen beroep is inge
steld op den gemeenteraad, krachtens 
art. 5, vierde lid der W oningwet, kan inge
volge art. 3 der Wet van 23 · Mei 1899 
(Staatsblad n°. 129) de verlangde vergun
ning door Gedep. Staten warden verleend. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
Burgemeester en Wethouders van -Zwolle tegen 
het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Overijssel van 30 September 1913, 3• afd., 
n°: 5769/3803, waarbij, met toepassing der wet 
van 23 Mei 1899 (Staatsblad n°. 129) tot ophef
fing van belemmeringen bij de uitvoering van . 
werken in het qpenbaar belang bevolen of onder
nomen, uit bepalingen van verordeningen voort, 
spruitende, aan het Rijk - met ontheffing voor 
zooveel noodig van de artt. 2 en 13 der bouw
verordening van Zwolle - vergunning is ver
leend tot het verbouwen en vergrooten van de 
telegraafloods aan de W esterlaan in die ge
meente; 

Den Raad van State, afdeeling 
schillen van bestuur, gehoord, 
10 Maart 1914, n°. 424; 

voor de ge
advies van 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 27 Maart 1914, 
n°. 2962, afdeeling Volksgezondheid en Arm-
wezen; 

Overwegende, dat bij besluit van Burge
meester en Wethouders van Zwolle van 25 Octo
ber 1912, 3° afd., n°. 2054 aan den Rijksbouw
meester voor de landsgebouwen in het lste 
district vergunning is geweigerd voor het ver
bouwen en vergrooten van -de telegraafloods 
op het spoorwegterrein aan de W esterlaan in 
die gemeente, uit overweging dat het gedeelte, 
waarmede de bestaande loads zal warden ver
groot, zou komen buiten deter plaatse bestaande 
rooilijn; 

houders van Zwolle de gevraagde vergunning 
hebben geweigerd, waarop Gedeputeerde Staten 
bij hun voormeld besluit aan het Rijk, met bnt
heffing voor zooveel noodig van de artt. 2 en 13 
der bouwverordening · der gemeente Zwolle, 
overeenkomstig de overgelegde teekeningen de 
vereischte vergunning hebben verleend; 

dat na herhaalde weigering Onze Minister 
van Waterstaat zich bij missive van 30 April 
1913, n°. 29, Afd. Posterijen en Telegrafie, tot 
Gedeputeerde Staten heeft gewend met verzoek 
hunne tusschenkomst . te vedeenen ten einde 
de vergunning alsnog te verkrijgen, c. q. ten \ 
behoeve van het Rijk te willen optreden over
eenkomstig artikel 3 der wet van 23 Mei 1899 
(Staats_blad n°. 129); 

dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben over
wogen, dat het geldt de uitvoering van een 
openbaar werk, als bedoeld· in art. 1 der wet 
van 23 Mei 1899 (Staatsblad n°. 129) en dat 
Burgemeester en W ethouders van Zwolle de 
krachtens de bouwverordening dier gemeente 
vereischte vergunning -weigeren te verleenen, 
zoodat art. 3 van genoernde wet van toepassing 
rnoet worden geacht; dat art._ 16, lid I, der 
bouwverordening der gemeente Zwolle voor
schrijft, dat de gevels, die naar den openbaren
weg gekeerd en daaraan of op minder dan 10 M. 
daarvan verwijderd komen te staan, gesteld 
moeten worden volgens rooilijnen, die zooveel 
rnogelijk evenwijdig loopen aan de as van de 
straat of andere, van den openbaren weg deel 
uitmakende en v66r den gevel gelegen ruinite, 
welke rooilijnen tevens zooveel mogelijk ver
band houdim rnet wederzijds aanwezige of nog 
te stichten gebouwen ; dat voor de stadswijken 
der gemeente Zwolle tusschen de singelgrachten 
en het terrain van den Staatsspoorweg een doar 
Gedeputeerde Staten goedgekeurd uitbreidings
plan is vastgesteld waarin de W esterlaan be
grensd wcirdt door lijnen, die naar de beteekenis 
van zulk een plan niet anders kunnen zijn dan· 
rooilijnen, zoodat in verband met de definitie 
van rooilijnen, neergelegd in art. 11, lid 6, der 
vermelde .. bouwverordening, geen bouwer ge
dwongen kan worden verder achter die lijn 
terug te bouwen dan hij zelf wenschelijk acht 
en een beroep op artikel 16 der bouwverordening 
geen zin heeft, omdat deze zeer vage bepaling 
alleen gelden kan waar nog een rooilijn moet 
worden vastgesteld; dat Burgemeester en Wet
houders van Z'!J)olle de gevraagde vergunning 
ten onrechte op grond van art. 16, lid I, der 
bouwverordening hebben geweigerd; dat het 
gemeentebestuur van Zwolle nog aanvoert dat, 
door het verleenen der vergunning, de Wester
laan, een der drie toegangswegen tot de stad, 
blijvend zou worden ontsierd ; dat echter de_ 
door dat College aangenomen rooilijn reeds 
op meerdere plaatsen is overschreden en dat nog 
in 1911 vergunning is verleend orn de houten 
loods of bergplaats, behoorende bij het stations-
gebouw, te vergrooten, waardoor deze berg
plaa ts slechts weinig minder is vooruitgeschoven 
dan thans voor de telegraafloods is voorgesteld ; dat oak op dit verzoek Burgemeester en Wet-
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dat het blijkens ter plaatse ingesteld onderzoek 
en blijkens de ·missive· van den Minister ·van 
Waterstaatvan 22 September 1913 niet mogelijk 
is zonder aanzienlijke kostenvermeerdering eene 
andere opiossing te vinden, doordat het terrein 
achter de loods we-gens zijne ligging onmiddellijk 
aan het spoor open moet blijven om bij het 
lossen en laden van de telegraafpalen·behoorlijk 
te kunne:p. manoeuvreeren ; dat er derhalve 
termen bestaan om de gevraagde vergunning te 
verleenen ; dat van het besluit van Gedepu
teerde Staten Burgemeester en Wethouders bij 
Ons in beroep ·zijn gekomen, aanvoerende o. a., 
dat noch de wettelijke noch de feitelijke· gronden 
waarop het besluit van Gedeputeerde. Stateri 
rust; als jU:ist kunnen- worden erkend; dat 
imrhers de wet van 23 Mei 1899 (Staatsblad 
n°. 129) blijkens haren titel en hare bepalingen, 
en wel in het bijzonder art. 3 jiincto art. 2, 
slechts · het opheffen van belemmeringen·; :voort
spruitende uit . bepalingen :van verordeningen, 
beoogt ; dat art. 2 dan ook Gedeputeerde 
Staten slechts machtigt tot het verleenen· van 
.vergunningen welke bij eene verordening worden 
gevcirderd ; dat waar nu de vergunning, noodig 
voor verbouwing en uitbreiding der telegraaf
loods, vereischt wordt krachtens art. 5 der 
Woningwet, Gedeputeerde Staten h. i. ten 
onrechte de meervermelde wet van 1899 hebben 
toegepast; dat Gedeputeerde Staten bij -hun 
bestreden besluit ontheffing hebben verleend, 
voor zooveel noodig, van de artt. 2 en 13 der 
bouwverordening ; . dat, • daargefaten. 'de vraag 
of het voorschrift van art. 6, lid lb, der Woning
wet, volgens hetwelk Burgemeester en Wet
houders vrijstelling verleenen, niet moet geacht 
worden te derogeeren aan de bepalingen der 
gemelde wet van 1899,, zij te dezen opmerken, 
dat de door Gedeputeerde Staten verleende 
ontheffing niet-van .het gemeentebestuur was 
gevraagd noch door dat bestu)li' was geweigerd ; 
dat voorts. naar hunne meening de van het 
gemeentebestuur gevraagde vergunning niet 
geacht kon worden geweigerd te zijn zoolang 
niet gebruik was gemaakt van de bevoegdheid, 
tot het instellen van beroep op den gemeente
raad, den verzoeker. bij artikel- 5; lid 4, der 
Woningwet · toegekend; dat nu de verzoeker 
van dat recht geen gebruik heeft gemaakt, hij 
h. i. tevens hei; recht mist zich .te beroepen op 
weigering van het gemeentebestuur om de 
vergunning te verle_eJ:!en.; dat immers onder 
het ,;aangewezen bestuur" in art. 3 der wet van 
23 Mei 1899 (Staatsblad n°. 129) h. i. niet ander:s 
kunnen worden verstaan 'dan de bij wettelijk 
voorschrift aangewezen bestuursinstantien; dat 

1914. 

Gedeputeerde Stateµ ten onrechte o_ver:wegen, 
dat in het plan van -uitbreiding voor den grond, 
gelegen tusschen ·de Singelgrachten ·en het 
terrein va:n den Staatsspoorweg, · de lijnen, 
-welke op de daarbij behoorende · kaart de 
·Westerlaa'li begrenzen, niet anders kunnen zjjn 
dan rooilijnen ; dat dit in ieder ·geval niet _kan 
gelden voor de begrenzing van bedoelde ·1aai;i 
aan de .. zjjde van. het Staatsspoo,rwegterrein, 
aangezkn het plan blijkens het betrekkelijk 
raadsbes_luit slechts omvat de terreinen, gelegen 
tusschen .. de W esterlaan, Statir;msweg, · Kle_iri 
Weezenland en Emmawijk; dat_ dit ·tei;i over
:vloede blijkt uit den staat van eigenaren van 
gi:onden; waarop het betrekkelijk raa_dsbesluit 
van toepassing is, welke .staat bij de a,anvrage 
am goedkeuring aan Gedeputeerde Staten is.toe
gezonden ·; dat bovendien_ niet kan worden 
erkend, dat dezf lijnen slechts de grenzen aan' 
geven van de aan te leggen straten en wegen ; 
dat de defi:aitie v.an rooilijn, neergelegd. in 
art. 11, al. 6, der bouwverordening waarop_door 
Gedeputeerde Staten een beroep wordt gedaan, 
h. i .. veeleer een argument is tegen de- stelling 
:van dat College; dat deze definitie luidt: ,,On
der rooilijn wordt verstaan de lijn, welke bij 
het stellen van een terreinafsluiting of afschei
ding; of van een gevel van een gebouw niet 
_mag worden overschreden" ; dat volgens deze 
bepaling het begrip -rooilijn derhalve geenszins 
met zich brengt ,,dat geen ·bouwer gedwongen 
kan worden verder · acihter die lijn terug te 
bouwen dan hij zelf wenschelijk acht" ; dat een 
rooilijn kan aangeven de terreinsafsluiting, ter
wijl daarachter een andere lijn de plaatsing der 
gevels kan regelen ; dat het begrip ,,rooilijn" 
en ,,gevellijn" dus niet samen behoeft te vallen; 
dat wel verre dat, zooals Gedeputeerde Staten 
meenen, artikel 16 der bouwvorordeni.i:J.g alleen 
zou gelden waar nog· een rooilijn moet worden 
vastgesteld, dit voorschrift juist bepaalt, dat 
de rooilijn verband moet houden met aan
wezige gebouwen ; dat in <lit geval dus.de rooilijn 
identiek is met de gevellijn; dat 'indien geen 
bebouwing aanwezig is, de. rooilijn de terrein
afscheiding aangeeft ; dat Gedeputeerde Staten 
zich beroepen op een door hen bij besluit van 
31 Mei 1911; 3° afd., i:J.0 • 1124, verleende ver
gunning tot vergrooting van een houten berg
plaats voor brandstoffen en rij-1yielei:J. bij het 
spoorwegpostkantoor ; dat het 'echter niet 
aangaat op deze vergunning een beroep te doen, 
waar het·geldt een me.er omvangrijke, en verder 
buiten. de bestaande· rooilijn uitstekende; ;.ver
bouwing ;-dat ·ook de door Gedeputeerde Staten 
overwogen omstaU:digheid,. dat de door hen 
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voormeld, niet anders kunnen worden verstaan 
dan de bij wettelijk voorschrift aangewezen 
bestuursinstantien ; 

dat-art. 5 lid 4, der Woningwet bepaalt, dat 
van het besluit tot verleenen van voorwaarde
lijke vergunning of tot weigering der vergun 
I1ing beroep op den gemeenteraad is toegelaten 
volgens regelen bij plaatselijke verordening vast 
te stellen, welke regelen zijn vastgesteld bij 
art. 7 der Bouwverordening ; 

Overwegende, dat de artt. 2 en 3 der gemelde 
wet van 1899 bepalen, dat, zoo de vergunning 
van eenig bestuur wordt gevorderd, zij door dat 
bestuur wordt verleend en dat zoo het in art. 2 
aangewezen bestuur weigert de vergunning te 
verleenen, zij door Gedeputeerde Staten kan 
worden verleend ; 

0 

dat nu onder het in de artikelen 1 en 2 dier 
wet aangewezen bestuur, blijkens de nadere 
omschrijving in art. 1, voorlaatste lid, is te 
verstaan het bestuur dat de verordening vast. 
stelde en in art. 2 het bestuur dat de vergun. 
ning, gevorderd bij eene gemeenteverordening, 

. heeft te verleenen ; 
dat de beoogde vergunning ingevolge de 

gemeenteverordening gevorderd werd van Bur
gemeester en Wethouders en mitsdien bij weige
ring van dit aangewezen bestuur al. 3 der meer
gemelde wet toepasselijk werd ; 

Overwegende, dat het hier betreft een open
baar ·werk, door het Rijk ondernomen en dat 
zonder de gevraagde vergunning niet naar be
hooren kan worden uitgevoerd, terwijl de door 
Burgemeester en Wethouders aangevoerde 
bezwaren niet van dien aard zijn, dat zij Gede
puteerde Staten mciesten weerhouden de ver-. 
gunning, zooals deze was gevraagd, te verleenen; 

Gezien d_e wet van 23 Mei 1899 (Staatsblad 
no. 129): 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

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

30 Maart 1914. BESLUIT, tot wijziging van het 
besluit van 30 Maart 1904, houdende 
nieuwe bepalingen omtrent de ambtenaren 
der directe belastingen, invoerrechten en 
accijnzen. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van 27 Maart 1914, n°. 157, afdee
ling Personeel ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te ·be
palen: 

Art. 1. In· artikel 6 van Ons besluit van 
20 Mei 1910, n°. 43, wordt in de plaats van 
,,/ 800" gelezen : / 1000, en in de plaats van 
,,/ 1000" gelezen : / 1200. 

2. Aan artikel 98 van Ons besluit van 
30 Maart 1904, n°. 19, wordt het volgende lid 
toegevoegd : 

De toelagen volgens de artikelen 85 en 86 
warden niet genoten door den ambtenaar, die 
buiten zijne standplaats woont. De Minisert 
is bevoegd in bijzondere gevallen afwijking vari 
deze bepaling toe te staan. 

3. Voor de berekening der bezoldiging van 
de bij het in werking treden van dit besluit in 
dienst zijnde verificateurs, alsmede van hen 
die krachtens art. 157 van Ons besluit van 
30 Maart 1904, n°. 19, daartoe zijn benoemd, 
wordt indien zij !anger <j.an 10 jaren als kom
mies-verificateur hebben gediend, het meerdere 
tot een maximum van 6 jaren, met diensttijd 
als · verificateur gelijk gesteld. 

Artikel 155 van laatstgenoemd besluit geldt 
met ten aanzien van hen, die na gemeld tijdstip 
tot verificateur zijn benoemd . 

4. Dit besluit treedt in werking 1 April 1914. 
Onze Minister van Financien is belast met 

de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal warden gezonden aan de Algemeene Reken
kamer. 

's Gravenhage, den 30sten Maart 1914. 

WILHELMINA. 

De Minister van Financien, 
BERTLING. 

31 Maart 1914. BE.SLUlT, tot nadere wijziging 
van het Koninklijk besluit van 25 Juli 
1908 (Staatsblarl n°. 273), waarbij aan de 
vereeniging tot Oh ristelijke verzorging van 
krankzinnigen in Zeeland, gevestigd te 
Middelburg, vergunning is verleend op een 
terrein in de gemeenten Bergen op Zoom 
eri Halstere1i een gesticht voor krankzin
nigen op te richten. S. 168. 

W1J WILHELl\HNA,.ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 28 Maart 1914, n°. 
2991; afdeeling Volksgezondheid en Armwezen ; 

Gelet · op de wet van 27 April 1884 (Staaf.•-
blad n°. 96), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
27 April 1912 (Staatsblad n°. 165); 

Hebben· goedgevonden en verstaan: 
met intrekking van Onze besluiten van 25 

J uni 1912 (Staatsblad n°. 191) en van 29 October 
1913 (Staatsblad n°. 402), te bepalen, dat in -
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Ons besluit van 25 Juli 1\108 (Staatsblad n°. 
!f74) de volge~de w:ijz,igi_ngen worden gebracht: 

het eerste li<:[ vall artikel 2 wordt gelezen 
als volgt: 
_ ,, In het gesticht, best~and~ uit ·10'. paviljoe

nen en de. n_oodige dienstgebouwen, mogen 
niet meer dan 462 krankzinnigen, 231 mannen 
~n 231 vrouwen verpleegd worden." 

Artikel 6. wordt _gelezen, als.,volgt: 
·,,De gen.eeskun_dige, behaildeling dar patiepten 

wordt opgedragen aan ten_ mjnste_ qrie .genees
lrundigen; die gevestigd moeten zijn_ in WO~ 

ningen : op· bet terrein. v_an net_ gesticbt. en 
daa1·buiten geene geneeskundige pmkt:jk mo-. 
i_en uitoefenen.". ,,Zo_olang het _aantal verpleeg
<ien ~iet ipe\Jr dan 350 .. bedr,;1agt, ~oet aim 
~eL mins1;e_tweegeneeskundigen de geneeskun
iige b_ehandeJing zijn opgedrµgen.'.' 

Onze .Minister, van Binnenlandsche Zaken is 
belast met. de uitvoering van dit besluit, dat 
in be.t 8taatsblad _zal worden gep_]aatst, 

. 's-Gravenhage, den ;llsten l\'Iaart 1914. 

WILHE LMIN°A. 

De 111 inister van Binnenl~ndsche Zaken, 
, CORT ·v: D. LINDEN. 

(Uit,qeg. _21 April 1914.) 

1 April 1914. MISSIVE van den :Minister van 
Fiilancien aan de Gemeentebesturen, be
treffende de ·beteekenis va:n ,,belooningen" 
in art. 62 i:lerde lid c der Pensioenwet voor 

· de Gemeente-ambtenaren 1913. 
Aangezien mij gebleken is dat er enkele 

gemeentebesturen zijn die meenen dat onder 
;,belooningen" in art. 62, derde lid lit. c der 
Pensioenwet voor de gemeenteambtenaren 1913 
zijn te verstaan ,,wedden" in den zin van 
art. 2 , H. dier wet, heb ik de eJ3r U er voo r 
zooveel noodig op te wijzen dat eerstgemeld 
begrip ruimer is dan het in de tweede plaats 
genoemde en alles omvat wat onder welken 
voi;m ook in de gemeentelijke betrekking of 
betrekkingen als b~looning is genoten, derhalve 
b.v. ook persoonlijke toelagen. 

Beleefd verzoek ik U om, wanneer door U 
opgaven van totaalbedragen. van belooningen 
werden verstrekt, bij de berekening waarvan 
bedoelde m_inder juiste. interpretatie werd ge-. 
volgd, den Pensioenraad voor de gemeente
_ambtenaren alsnog aanvullende opgaven te 
willen doen toekomen. 

De .lYJinister van Financien, 
Namens den Minister, 

De Secretaris-Generaal,, DE JoNGE. 

2 April 1914 .. BESLUlT, houdende bepalingen 
ointrent den uitvoer van,gemale!l ,·uw zout 
door zoutzieclers en bandelaars. S. 169. 

WIJ WILHE.LMINA, ENZ .. 
. Up de voordracht van Onzen Minister van 

FhJancien van 6 Maart 1914, n°. 103, Accijnzen; 
Q-ezien, artikel 83 d_e,r wet van '27 SeptembeP 

1892 (Staatsb/ad n°. 227), houdende bepalingen 
omtrei;it den accijns op bet zout; · 

Den Raad van .State gehoorc. (ad vies van 17 
lYlaart 1914, n°. 43); 

Gelet op het nader· rapport van Onzen voor• 
noemd~n Minister van 30 Maart 1914, n°. 87, 
Accijnzen _; . 

Robben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
Eenig artikel. 

De rekeningen met zoutzieders en handelaars 
in ruw zout, bedoeld bij de artikelen 55 en 64 
der wet van 27 September 1802 (Staafsblad 
n°. 227),. kunnen ook warden aangezuiverd door 
uitvoer naar het buitenland van gemalen ruw 
2:out met een chloornatriumgehalte van ten 
minste zes en negentig perce\J.t. 

Onze Minister van Financien is belast met de 
uitvoering van dit besluit, beiwelk in het 
8taatsblad zal warden geplaatst en waarvan 
afschrift zal warden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 2den April 1914. 
WILHELMINA. 

De 1liinister van Fin.ancien, BERTLING. 
(Ui,tgeg. 21 April 1914.) 

2 April 1914. BESLUIT, houdende aanvulling 
van de Instructie voor Stellipgcomman
danten en Commandanten van Afzonder
lijke Forten voor tijd v_an oorlog of oor
logsgevaar. S, 170. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Oni,;e Ministers van 

Oorlog en van Marine van '26 Maart 1914, 
Kabinet, Litt. M 31 , en van 30 Maart 1914, 
Bureau S., no. 1; 

Gezien het sedert herhaaldelijk gewijzigde 
Koninklijk Besluit van 8 September 1909 
(Staatsblad n°. 305), houdende nadere vaststel
ling van de. Instructie ,voor Stellingcomman
danten en Commandanten van Afzonderlijke 
Forten voor tijd van ~or log of oorlogsgevaar; · 

Gezien de wet van 31 December· 1913 
(Staatsblad n°. 469), tot toevoeging van de 
terreinen langs den Nieuwen lVate1·weg en het 
Scheur, thans. deel "itmakende_ van de gemeen
t9n 's Gravenzande en Naaldwijk, aan de gemeen• 
te ,Rotterdam; 

He b ben goedgevonden en verstaan, in het ge-
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stelde onder IV van de Bijlage I van de Instruc
tie, behoorendll bij gerioemd Koninklijk Besluit 
tusschen ,, Roekanje" en ,, Rozenbur,q" cip te ne
men: 

Rotterdam (onderdeel Hoek van Holland). 
Onze Ministers van Oorlog en van Marine 

zijn, ieder voor zooveel hem betreft, bela~t m·et 
de uitvoering van dit Besluit, waarvan afschrift· 
zal worden gezonden aan· Onze Ministers van 
Justitie, van Binnenlandsche Zaken, • v·an 
Waterstaat en van Landbouw, Nijvcrheid. en 
Handel eri dat in het Sfaatsclail zal worden 
geplaatst: 

's-Gravei:tliag·e, den 2d;n April 1914. 
. WILHELMINA. 

De ·Minister van Oorlog, BosnooM. 
De' Minister van M1ii-ine, ,T. J. RAMBONNE'I'. 

(Uifgeg. l Mei 1914.) 

2 April' 1914. · JVI.rsSIVE van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken aan · de Gedepu
teerde Staten der provincien, betreffende 
het station voor Maalderij en Bakkerij te 
Wageningen. 

De Minister van ·Landbouw, Nijverheid en 
Handel schrijft mij onder dagteekening van 
23 Maart 1914, n°. 3786, afd. Handel, het 
volgende: 

Zooals Uwer Excellentie vermoedelijk we! 
bekend is, bestaat te Wageningen hilt ·Station 
voor llfaalderij en Bakkerij, voor welke instelling 
ten laste van de begrooting van mijn• Departe
ment ·=subsidie wordt verleend. 

Deze instelling heeft ten doel, behalve het 
verspreiden van vakkennis onder de moienaars 
en bakkers, hilt op hooger peil brengen van het 
product. Daartoe is bij het station voor 
bakkerijen en molenaars resp. meelfabrieken, 
de gelegenheid geopend, zich cinder controle te 
stellen. Een inrichting, die zich onder controle 
gesteld · heeft, is verplicht, ten -aanzien van 
de artikelen, waarvoor ondercontrolestillling 
is geschied, zich te houden aan: de door het 
Station vastgestelde normen voor de verschil
lende artikelen. Zoo zijn b.v. normen vast
gesteld voor gebuild en· ongebuild tarwemelk
brood ; gebuild en ongebuild tarwewaterbrood ; 
ongebuild roggebrood ;· brood, · gebakken uit 
een mengsel van gebuild tarwe- en roggemeel, en 
van ongebuild tarwe- en roggemeel ; beschuit ; 
alle meelsoorten der inlandsche meelfabrieken 
en afvalproducten, buitenlandsche meelsoorten 
en afvalproducten; grutterijproducten ; mais
bloem, peregist of bakkersgist ; benevens melk
poeder. 

Het ligt voor de hand, dat de werking van 

het statfon in hooge mate aan de'verbruikers 
ten goede kan komen, daar op die manier de 
kwai.iteit van de· hun te leveren waren wordt 
verbeterd en zij zekerheid kunnen ·hebben 
omtrent de kwaliteit. · 

Daarom ligt het ook in de rede, dat door de 
verbruikersop de producenten aandrarig beho·ort 
te worden uitgeoefend · om tot het. Station toe 
te treden:. 
· Het komt mij vooi:, dat orider de verbruikers, 

die zulk een aandrang beliooren uit ·te oefe.nen, 
in de eerste · pla~ts wel het Rijk mag. ~orden 
gerekend ;· immers geldt het hier een zaak van 
werkelijk algemeen belang en woi:den door een 
zoo.ruim mogelijke aansluiting van producei:tten 
bij het Station niet alleen de belangen · van de 
verbruikers bevorderd, rriaar ook de ·helangen 
van handel en industde gediend, daar. zoo
doende oneerlijke concurrentie · door levering 
van minderwaardige artikelen wordt tegen
gegaan. Bovendien zal het Station beter zijn 
.taak als instituut vah voorlichting kunnen ver
vullen, wanneer door aansluiting van een groot 
aantal industrieelen het over ruimer IJ1iddelen 
kan beschikken. 

Op grond van een en antler zou ik het wen
schelijk achten, dat, wanneer van Rijkswege 
opdracht tot levering van meel of brood en 
soortgelijke artikelen wordt gegeven, de voor
waarde wordt gesteld, dat de leverancier moet 
staan onder controle van het Station voor 
Maalderij ·en Bakkerij te Wageningen. · 

·Ik heb' de eer' de aandacht van Uw· College, 
namens genoemden Minister, op het boven
staande te vestigeri, met verzoek daarniede 
ook de· gemeentebesturen in Uw gewest in 
kennis te stellen. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal, J. B. KAN. 

4 April 1914. BESLUlT, houdende wijziging 
· der bepalingen ter uitvoering· van de wet 

omtrent den waai-borg en de belasting der 
gouden en zilveren werken: S. 171. 

WIJ WILHELMINA, ENZ, 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
.Finaricien van 18 Maart 1914, n°. 166, ·afdeeling 
Personeel; 
· Gezien de artikelen 7, 9 en 10 der wet vari 
18 September 1852 (Shatsblad no. 178),.laatste
lijk gewijzigd bij de wet van I Juli 1909 
(Staatsblad n°. 253); · 

Herzien Onze besluiten vari 26 November 
1901 (Staatsblad · n°. 225), 2 Maart 1901 (Staats; • 
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blad no. 63) en 8 December 1908 (Staatsblad 
n°. 375); 

Den Raad v:an State gehoord (ad vies van 27 
Maart 1914, no. 7); 

G\llet op nader rapport van Onzen voornoem
den--Minister van 1 April 1914, n°. 86, afdeeling 
Personeel; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen:. 
Art. 1. Met ingang van 1 Mei 1914 wordt 

te Amsterdam een tweede kantoor van den waar
borg der gouden en zilveren werken gevestigd, 
hetwelk wordt_ aangednid als het kantoor Am
sterdam II, terwijl het tegenwoordig kantoor, 
met ingang van dien dag, als het kantoor 
Amsterdam I wordt aangeduid. 

Te rekenen van 1 Mei 1914 wordt, met wijzi
ging ~an artikel 1 van Ons b~sluit van 26 
N:ovember 1901 (Staatsblad n°. 225), laatstelijk 
gewijzigd bij Ons besluit van 8 December 1908 
(Staatsblad n°. 375), het gebied der kantoren 
van den waarborg der gouden en zilveren wer
ken, vas_tgesteld als volgt: 

Het kantoor A,nsferdam 1 omvat de gemeente 
Amsterdam; behalve v~or wat betreft de in 
die gemeente uit het buitenland aangevoerde_ 
goederen·. 

Het kantoor Amsterdam II omvat het rech
terlijk arrondissement Amsterdam_ (voor de 
gemeente Amsterdam echter alleen voor zoo
vee} betreft de aldaar uit_ het buitenland aan
gevoerde goederen); 

het rechterlijk arrondissement Haarlem (met 
uitzondering van de gemeenteu Alkemade, 
Hillegom, Lei,nuiden en Li!Jse). 

Het kantoor 's-Gravenhage omvat: 
het rechterlijk arrondissement 's-Grav,nhage; 

van het kanton Haarlemmermeer de gemeenten 
Alkemade, Hillegom, Leimuiden en Lisse; 

het kanton Woerden, met uitzondering van 
de ·gemeente Oudewater en de in de provincie 
Utrecht gelegen gemeenten ·van dat kanton. 

Het kantoor Rotterdam omvat: 
het rechterlijk arrondissement Rotte,·da,n 

(met uitzondering van het kanton Schoonhoven); 
de kantons Dordrecht, 01<d-B_eierland, Ridder

kerk (met uitzondering van de gemeenten 
Alblasserdam en Nieuw-Lekkerland) en Gorinchem 
(met uitzondering van de gemeenten Ameide, 
Hoo,·naar, Meerkerk, Noordeloos en Tienhoven); 

van het kanton Sliedrecht de gemeent\ln Gies
sendam, Sliedrecht en Papendrecht; 

van bet kanton Vianen de geilleenten Aspe
ren, Leerbroek en Leerdam. 

Het kantoor Schoonhoven omvat: 
de kanton~ Schoonhoven, Sliedrecht (met uit

zondering van de geip.eenten Giessendam, 

Sliedrecht en Papendrecht) en Vianen (met uit
zondering van de gemeenten- Asperen, Leerbroek 
en Leerda,n) ; 

van het kanton Gorinchern de gemeenten 
Ameide, Hoornaar, Meerkerk, Noordeloos en 
'I'ienhoven; 

van bet kanton Ridderkerk de gemeenten
Alblasserdam en Nieuw-Lekke,·land; 

van het kanton Woerden de gemcento Oude
wate,·. 

Het kantoor Leeuwarden omvatde rechterlijke 
arrondissementen Leeuwarden en Hee,·enveen. 

Het kantoor Utrecht omvat de recht~rlijke 
arrondissementen Utrecht (met uitzondering 
van de niet in de provincie Ut,·echt gelegen 
gemeente_n van het kanton vVoerden), Zwolle en 
'I'iel (met uitzondering van de kantons Druten 
en Vianen). 

Het kantoor Arnhem omvat: 
de rechterlijke arrondissementen Arnhem, 

Zutphen en Almelo; 
het kanton Druten. 
Het kantoor 's Herto_qenbosch · omsvat het 

rechterlijk arrondissement 's Herfo,qenbo.•ch en 
de kantons Oosferhout, Tilbur_q en Helnwnd. 

Het kantoor <:froningen omvat de rechterlijke 
arrondissementen Gronin_qen, Winschoten en 
Assen. 

Het _kantoor Alkmaar omvat het rechterlijk 
arrondissement Alkmaar. 

Het kantoor Roosenclaal omvat de rechterlijke 
arrondissem~nten Middelburg en Zierikzee, zqo
mede de kantons Breda, Zevenbergen en Ber,qen 
op Zoom. 

Het kantoor Maa.•fricht omvat de i:echterlijke 
arro-hdissementen Maastricht en Roermond, met 
uitzondering van het kanton Helmond. 

2. Te rekenen van 1 Mei 1914 wordt in 
artikel 7 van Ons bovenbedoeld_ besluit van 
26 November 1901 (Staatsblad n°. 225) in de 
plaats van ,,voor bet kantoor Amsterdam, de 
letter A" gelezen: v.oor het kantoor Amsterdam 
I, de letter A. 

voor het kantoor Anisterdam II, de 1etter ·A·. 
Onze voornoemde Minister is belast met de 

uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
$taatsblad zal -worden geplaatst en waarvan 
afschrift _ zal worden gezond,m aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 4den April 1914. 

WILHELMINA. 

De Minister -.:an Financilfn, BERTLING. 

(Uitge,q. 21 April 1914.) 
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4 April 1914. BESCHIKKING van den Minister 
van Landbouw, .Nijverheid en Handel, 
tot wijziging van de beschikking van den 
Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel van 19 September 1913, houdende 
vaststelling van het formulier van den 
Ioonstaat, bedoeld in art. 2 van het b'e
sluit van 17 Mei 1909, S. 122, en het for· 
rnulier betreffende de inlevering door de 
werkgevers van. de opgaven, benoodigd 
tot vaststelling der premien over de Joo
nen op een Ioonstaat vermeld. 

De Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel; 

Gezie!:! art. 46, litt. c, der Ongevallenwet 
1901 (Staatsblad 1910, n°. 241), laatstelijk ge• 
wijzigd bij de wet van 11 Februari 1911 (Staats
blad n°. 62), alsmede de artt. l en 2 van het 
Koninklijk besluit van 17 Mei 1909 (Staafsblad 
n°. -122), tot vaststelling van een algemeenen 
maatregel van bestuur tot· uitvoering van de 
artt. 45 en 47bis der Ongevallenwet 1901, Iaat
stelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit van 
21 J anuari 1914 (Staatsblad n°. 21); 

Heeft goedgevonden : 
het bij zijne beschikking van 19 September 

1913, n°. 2365rr, afdeeling Arbeidersverzeke
ring, vastgestelde model van het formulier 
van den loonstaat, bedoeld in art. 2 van ge
noemd Koninklijk besluit, te wijzigen als volgt: 

In aanteekening f worden de ,~oorden ,,een 
en ander uitgeoefend binnen de gemeente 
.Rotterdam en op de rivier beneden die ge
meente tot aan de uitrnonding in zee", ver• 
vangen door. de woorden : ,,een en ander uit
geoefend op de rivier de Maas van de oostelijke 
grens van de gerneente Rotterdam af, tot aan 
zee, zoomede binnen het overige gedeelte der 
gemeente Rotterdam, met uitzondering van 
het overige gedeelte van Hoek van Holland,". 

's Gravenhage, 4 April 1914. 
De Minister voornoenid, TREUB. 

6 April 1914. BESLUIT, houdende WIJz1gmg 
en aanvulling van het Koninklijk besluit 
van den 6den December 1911 (Staatsblad 
n•. 352), zooals dat is gewijzigd bij Ko
ninklijk besluit van den 29sten Augustus 
1912 (Staatsblad n•. 282i, tot vaststelling 
van een algerneenen maatregel van bestuur, 
als bedoeld bij artikel 5 der Arbeidswet 
1911 (Staatsblad n°. 319). S. 172. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onze·n Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel ,an 23 De
cember 1913, n°. 3467, ·Afdeeling Arbeid; 

Gezien artikel 5 der Arbeidswet 1911 (Btaals· 

blad no. 319) ; 
Den Raad van ·:state gehoord (advies yan 

.3 Februari 1914, n°. 37); 
Gezien het nader rapport van Onzen genoemden 

Minister van 3 AprH 1914, n~. 523, Afd. Arbeid; 
Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen : 

Eenig artikel. 
· In Ons besluit van 6 December 1911 (Staats' 

blad no. 352), zooals dat is gewijzigd bij Ons 
besluit van 29 Augustus 1912 (Staatsblad. n°. 
282), worden de volgende wijziging en aan; 
vulling aangebracht: 

A. In artikel 30 verval t ,,6", en .voorts wordt 
aan dit artikel een nieuw tweede lid toege
voegd, luidende als volgt: 

,,Een persoon beneden 18 ·jaren of eene vrouw 
rnag in eene fabriek of werkplaats geen arbeid 
verrichten als genoemd in categorie_ H van 
artikel 21, tenzij de volgende voorsch riften 
worden in acht genomen, 
. ·I. In het werklokaal mag door of voor dien. 

persoon of door of voor die vrouw g~n voed
sel worden bewaard en mag door dien persoon 
of.door die vrouw geen voedsel worden gen.ut
tigd, geen rust- of schafttijd, noch de nachtrust 
worden doorgebracht, tenzij het districtshoofd 
der Arbeidsinspectie als zijn ·oordeel heeft te 
kennen gegeven, dat een en ander geen bijzon
der gevaar voor !even of gezondheid oplevert. 

2. Indien het districtshoofd der -Arbeids
inspectie zulks heeft voorgeschreven, moet 
voor dien persoon of voor die vrouw eene 
voldoende schaftgelegenheid aanwezig zijn. 

3. In het werklokaal mag een verwarmings
-toestel niet worden gebrnikt voor het drogen 
van tabak of sigaren, noch voor het bereiden 
of verwarmen van voedsel." 

B. In het eerste lid van artikel 44 wordt 
tusschen ,,23," en ,,31, eerste lid," ingevoegd: 
,,30, tweede lid,". Na het vijfde lid van arti
kel 44 wordt een nieuw zesde lid ingevoegd, 
luidende als volgt: 

,,Vrijstelling van het bepaalde in artikel 30, 
tweede lid, kan niet !anger duren dan tot 
1 Januari 1917." 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel is be last met· de uitvoering van dit 
besluit, dat in bet· Staatsblad zal warden ge- · 
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge- · 
zonden aan den Raad van State. 

's,Gravenhage, den 6den April 1914. 
WILHELMINA .. 

De lYiin. van Landbouw, Nij;erheid en· Ilandd;.
TREUB. 

(Uitgeg. 16 April 1914.) 
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9 April 1914: MrssrvE: van den Minister van 
Oorlog aan de Commissarissert, . der. Ko
ningin betreffende art. 70 Militiebesluit II. 

Opdat de militiecomniissaris zal kunnen be-. 
oordeelen, wie van de .verlofgangers der militia 
a;an hefjaarlijksch onderzciek moeten deelrieinen 
en wie niet; dient uit de· verlofgangersregfsters 
o.a. te blijken wie tot een ·der in Art. 83, vierde 
lid, van het militiebesluit II genoemde groepen 
behooren. 

· Tcien echter de militiecommissarissen het 
vorig jaar de naamlijst, bedoeld in art. 86; 
derde lid, van· genoemd besluit moesten op
maken, waren in de registers van sommige 
gemeenten nog . geen · aanteekeningen gesteld 
betreffende de opkomst · voor herhalingsoefe
Iiingen, vo~r een deel doordat van de gemeente 
van inlijving van de betrokken verlofgangers 
nog geen mededeeling, als bedoeld in art. 70, 
vierde lid, van dat besluit,. was ontvangen. 

Naar aanleiding van het vorenstaande heb 
ik de eer UHoogedelgestrenge uit te noodigen, 
de burgemeesters der gemeenten, behoorende 
tot Uwe.provincie; voor zooveel noodig te ver
zoel;:en, zorg te dragen, dat overeenkomstig 
laatstbedoelde bepaling, de daariri- bedoelde 
mededeeling na het ontvarigen van de des
betreffende opgaven ten spoedigste .plaats 
vindt, en tevens dat de datum, voor de opkoni.st 
voor herhalingsoefeningen bepaald, eveneens 
spoedig -'' in elk geval voor dat de verlof-

. gangersregisters aan den militiecommissa,ris. 
toegezonden of te zijner beschikking gesteld 
worden -'-· in kolom 5 van het register wordt 
vermeld. 

De Minister van Oorlog, 
Voor den Minister, 

Het Hoofd der afdeeling Dienstplicht, 
GROUSTRA. 

11 April 1914. · BKSLUIT, tot.nadere wijziging 
van het Zeeuwsche stroomen-visscherij-' 
reglement. S. 173, 

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

Landbouw, Nijverheid en Handel van 28 Fe
bruari 1914, n°. 1394, afdeeling •Nijverheid; 

.Gelet op de Visscherijwet •(wet van 6 Octo
ber 1908, Staatsblad n•. 311), gewijzigd bij de 
wet van 8 Februari 1912 (Staatsblad n°, 66), 
en op het Zeeuwsche stroomen-visscherijregle
ment (Ons besluit van 26 J uni 1911, Staatsbad 
n°. 164), laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit 
van 28 Mei 1913 (Staatsblad n°. 193); 

Den · Raad van State gehoord (ad vies van 
24 Maart 1914, n°. 36); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Mi_nister van 8 April 1914, n°, 2396, 
afdeeling Nijverheid ; 

Hebben goedgevonden en· verstaan :-
Art. l, In artikel' 20, lid 3, van het Zeeuwsche 

stroomen-visscherijreglement wordt, in plaats 
van ,,15 Juli 1913", gelezen:' ,,15 Juli 1915". 

2. Dit besluit treedt in werking op den 
tweeden dag na dien der dagteekening van 
het Staalsblad en van de ·staatscourant, ·waarin 
het is geplaatst. 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel is belast met de uitvoering .van dit 
besluit, dat in het Staatsblad en gelijktijdig in 
de Staatscourant zal worden geplaatst en w:iar
van afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van. State. 

's-Gravenhage, den llden April. 1914, 
WILHELMINA.· 

De Min, van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
TREUB, 

(Uitgeg. Hi April 1914.) 

14 Api·il 1914, BESLUIT, tot nadere wijziging 
van het Waddenzee-visscberijreglement en 
van het Zuiderzee-visscherijbesluit. S. 174. 

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

Landbouw, Nijverheid en Handel van 7 Maart 
1914, n°. 1609, Afdeeling Nijverheid; 

Gelet op de Visscherijwet.(wet van 6 October 
1908, • Staatsblad· n°. 311), gewijzigd bij de wet 
van 8 Februari 19]2 (Staatsblacl n°, 66), op het 
Waddenzee visscherijreglement· (Ons· besluit. 
van 26 Juni 1911,. Staafsblad n°. 161) en op 
het Zuiderzee-visscherijbesluit (Ons besluit van 
26 J uni 1911, Staatsblad n°. 162), beide laat
stelijk gewijzigd bij Ons besluit van 28 Mei· 
1913 (Staatsblad n°. 193); 
. Den Raad van State gehoord (advies van 

31 Maart 1914, n°. -11); 
Gezien . het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister yan-9 April 1914, n°. 2414, 
Afdeeling Nijverheid; 

Hebben goedgevonden en v·erstaan : 
Art 1. Artikel 3, letter d, van het Wadden

zee-visscherijreglement en van het Zuiderzee
visscherijbesluit wordt gelezen als volgt : 

,, d. een wonderkuil, waarvan de- maaswijdte 
kleiner is dan : 

1°. 22 m.M. van 1 October tot 14 April; 
2°. 17 m.l\L van 15 April tot 30 Juni, met 

dien verstande, dat het tot 30 Jani 1914 
geoorloofd is te. visschen met een wonderkuil 
met. een kleiner maaswijdte, " 

2. Dit ·besluit treedt in: werking op den· 
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tweeden dag na dien der dagteekening van het 
Staatsblad en van de Staatscourant,- waarin het 
is geplaatst. 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel is belast met de uitvoering van· dit 
besluit, d3ct in het Staatsblad. en gelijktijdig in 
de Staatscourant zal worden geplaatst en waar
van_ afschrift zal warden gezonden aan den 
Raad van State. 

's-Gravenhage, .den 14den April 1914. 
WILHELMINA .. 

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

. ( Uitgeg. 17 April 1914.), 

15· April 1914. BESLUJT, tot vernietiging van 
het besluit van den Raad der gemeente 
Hei/oo van 24 December 1913, tot intrek
king van· het salaris van den arnbtenaar 
ter gemeente-secretarie. S. 175. 

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

Binnenlandsche Zaken van 5 Maart 1914, 
n°. 1612, afdeeling Binnenlandsch Bestuur, tot 
vernietiging van het besluit van den Raad der 
gemeeute Hei/oo van 24 December 1913,-waarbij 
het salaris van den ambtenaar ter gemeente
secretarie aldaar is ingetrokken ; 
, Overwegende, dat bij gemeld raadsbesluit 

blijkens de -notulen-van de betrekkelijke raads'. 
vergaderihg bet salaris van· den ambtenaar ter 
secretarie der gemeente Heiloo is ingetrokken; 
in.verband met de verhooging, welke de jaar
wedden ,_van den burgemeester, den secret"aris 
en den ontvanger dier gemeente kraehtens be. 
sluit van Gedeputeerde Staten van Noordholland 
met Onze goedkeuring hebben ondergaan; · 

· dat aan bedoelde verhooging geen beweeg. 
reden mag worden ontleend om de jaarwedde 
van een antler ambtenaar in functie in te 
trekken; 

dat mitsdien het besluit -tot intrekking in 
strijd is met het algemeen belang ; 

Gelet op artikel 153 der Gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord (a:dvies van 

31 Maart 1914, n°. 14); 
- Gelet op het -nader rapport van -Onzen 

voornoemden Minister. van 11 April 1914, 
n°. 2955, afdeeling ·Binnenlandsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan; 
genoemd besluit van den Raad der gemeente 

Heiloo te vernietigen wegens -strijd met het 
algemeen belang, · 
- Onze Minister van Binrienlandsche Zaken 

is belast met de uitvoering van .dit bes! uit, · 
hetwell, in het Staatsblad zal worden· gepla·atst 

en waarvan afschrift zal worden ·gezonden aan 
den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 15den April 1914: 
WILRELMIN A. 

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

(Uitgeg. 80 Ajn-il 1914.) 

15 April 1914. BESLUIT, h_oudende vaststellmg· 
van voorschriften ten aanzien van ambte-: 
naren en . bedienderi · bij i ue Algemeene 
Rekenkarner. S. 176. 

WIJ WILHELMINA, "ENZ. 
Op de, voordracht van de Algemeei:J.e Rek~~

kamer van 19. FebruariJ1914, •Litt. D. R. S. 
Geheim en op li.et rapport-van Onzen Minister 
van Financien van 11 April i914, no. 14, 
Kabinet; 
: Overwegende,: dat het wen·schelijk is ~ebleken· 

ten aanzien van ambtenaren en bedienden bij 
de Algemeene Rekenkamer nadere voorschrif
ten te geven ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Gerekend met ingarig van 1 J anuari 1914 te · 

bepalen als volgt : 
Art. 1. Bij de Algemeene Rekenkamer zijn 

werkzaam; 
4 referendarissen ; 
16 hoofdcommiezen; 
11 · comrniezeii"; 
88 adjunct-commiezen en klerken; 
en schrijvers op jaarloon. 
De bedienden worden verdeeld in : 
een karnerbewaarder-concierge; 
een binder; 
boden en 
adsisten t-boden. 
De bepalingen van dit besluit zijn riiet van: 

to·epassing ten aanzien van ·de ambtenaren en 
bedienden, tijdelijk bij de Algerneene Rekenka
rner werkzaam. · 

2. Indien de werkkring van een ambte- · 
naar of bediende een · anderen titel vordert 
dan in artikel 1 vermeld, .wordt bij ·de benoe
ming een der rangen, in .dat artikel voorko
mende, aangewezen, welke door den benoemden 
ambtenaar of bediende zal worden ingenomen. 

3. De ambtenarcn tot en met den· rang van 
adjunct-commies worden door Ons benoernd 
en ontslagen; de klerken, sehrijvers op jaarloon 
en bedienden door de Algemeene Rekenkamer. 

·op den dag van ingang der benoeming vangt 
tevens het genot der bezoldiging aan. 

4. De in artikel 1 genoemde arnbteiiaren en 
bedienden kunnen door de Algemeene Reken
kamer in hunne bediening worden geschorst. 
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Voorzooveel ambtensren· tot en met den. rang 
van adjunct-commies betreft, wordt door Ons 
bepaald .of en in hoever de schorsing zal ge
paard gaan met stilstand van bezoldiging. 
Voor de klerken, schrijvers op jaarloon en 
bedienden wordt dit bepaald door de Alge
meene Rekenkamer. 

5. Bavordering in ra~g geschiedt bij keuze 
en heeft slechts plaats binnen de grenzen der 
in artikel 1 vastgestelde formatie. Onverinin
derd de mogelijkheid om in bijzondere om
standigheden vroeger te worden bevorderd, 
worden de klerken, wanneer zij daarvoor wegens 
hunne bekwaamheid, geschiktheid en dienst
ijver in aanmerking komen, na gednrende een 
jaar het maxiruum-traktement van klerk ge
noten te hobben, bevorderd tot adjunct-com
mies. Deze bepaling geldt niet voor klerken, 
die zijn aangesteld zonder te hebben vol
daan aan het in het volgend artikel bedoeld 
examon. 

6. De klerken: worden bij eerste aanstelling 
benoemd na voldoend afgelegd vergelijkend 
examen, waarvoor de eischen worden vastge
steld door de Algemeene Rekenkamer. 

In bijzondere gevallen kan van het a:fleggen 
van het examen door Ons onthe:fling worden 
verleend. 

7. De bezoldiging der ambtenaren en be
dienden, in artikel 1 vermeld, ·bedraagt voo·r: 

de referendarissen, ten minste f 3000 en ten 
hoogste f 3800 's jaars; 

de hoofdcommiezen, ten minste f 2400 en 
ten hoogste f 2900 's jaars; 

de commiezen, ten minste f. 1800 en ten 
hoogste f 2300 's jaars; 

de adjunct-commiezen, ten. minste f 1200 en 
ten hoogste f 1700 's jaars; 

de klerken, ten minste f 600 en ten hoogste 
f IlOO 's jaars; 

de schrijvers op jaarloon, ten minste f 600 
en ten hoogste f 1200 's Jaars; 

den kamerbewaarder-concierge, ten minste 
f 1000 en ten hoogste f 1200 's jaars; 

den binder, ten minste f 700 en ten hoogste 
f 1200 's jaars ; 

de boden, ten minste f 700 en ten hoogste 
f 900 's juars; 

de adsistent-boden, ten minste f 600 en ten 
h<iogste f 6_50 's jaars. 

8. De bezoldiging van de in het vorig arti
kel geno~mde ambtenaren en bedienden wordt 
wegens hun-diensttijd bij de Algemeene Reken
kamer bij bekwaamheid, geschiktheid en dionst
ijver verhoogd als volgt: 

voor de referendarissen, telkens na twee 

jaren dienst in dien rang met f 200 's jaars, 
totdat het maximum is bereikt; 

voor de hoofdcommiezen, na twee, vier en 
zes jaren dienst in dien ·rang totj2600,f2800 
en f 2900 's jaars; 

voor de. commiezen, na anderhalf, drie, vier 
en een half, zes en acht jaren dienst se.dert 
het tijdstip, waarop zij voor het eerst in .het 
genot zijn · getreden eener bezoldiging van 
f 1800 tot f 1900, f 2000, f 2100, f 2200 en 
f 2300 's jaars; · 

· voor de adjunct-commiezen, na een, twee, 
drie, vijf en zeven jaren dienst, in dien·rang, tot 
f 1300, f 1400, f'l500, /1600 en /1700 's jaars; 

voor de klerken, na een, twee, vier, zes en 
acht jaren dienst in dien rang, als schrijver op 
jaarloon of als tijdelijk kler.k of schrijver door
gebracht, tot f 700, f 800, f 900, f 1000 en 
f 1100 's jaars, ongeac)lt of. zij v66r het in 
werking treden van dit besluit den rang had
den van eerste- of tweed.e-klerk; 

voor de schrijvers op jaarloon, na elk jaar 
dienst als zoodanig of als tijdelijk .schrijver, 
met f 50, tot het maximum van / 1200 zal 
zijn bereikt ; 

voor den kamerbewaarder-concierge, na twee, 
vier, ?.es en acht jaren dienst in dien rang, tot 
f 1050, j 1100, j 1150 en f 1200 's jaars; , 

voor den binder, na twee, vier, zes, acht; 
tien, twaalf en veertien jaren dienst in dien 
rang, tot f 750, f 800, f 850, f 900, f 1000, 
f 1100 en f 1200 's jaars; 

voor de boden, na twee, vier, zes en acht 
jaren dienst in dien rang, tot f 750, f 800, 
f 850 en f 900 's jaars; 

voor de adsistent-boden, na twee jaren dienst 
in <lien rang, tot f 650 's jaars. 
_ De bezoldiging van adjunct-commiezen en 

van commiezen, die de maximum-bezoldiging; 
aan hun rang verbonden, hebben bereikt en 
die, hetzij wegens het niet bestaan van vaca
tures, hetzij omdat de hun opgedragen taak 
hen niet in aanmerking doet komen voor be
vordering, in hun rang moeten gehandhaafd 
blijven, wordt, indien hunne ijver en t0ewijding 
niets te wenschen overlaten, drie jaar na .het 
bereiken van de maximum-bezoldiging, ver
hoogd met f 100 en na nogmaals drie jaar 
andermaal met f 100. 

Eveneens wordt de bezoldiging van klerken 
als bedoeld in de laatste zinsnede van artikel 5, 
die de maximum-be?.oldiging, aan hun rang 
verbonden, hebben be1'0ikt, en die niet voor 
bevordering tot adjunct-commies in aanmer
king komen, drie jaar na · het bereiken van de · 
maximum-bezoldiging verhoogd met j JOO, na 
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nogmaals drie jaar andermaal met /100 en na 
wederom drie jaar nogm~als met f 100, mits 
hunne ijver· ·en toewijding niets te wenschen 
over la ten. 

Gaat de· benoeming in op een anderen dan 
den eersten dag van·een kalenderkwartaal, dan 
worden de gestelde tijdvakken geacht aan te 
vangen met den eersten dag van het OJ'!mid
dellijk daarop volgende kwartaal. 

De tijd, gedurende welken, krachtens wette
lijk voorschrift, verlof wordt genoten, ter ver
vulling van militairen dienstplicht, komt van 
rechtswege in aanmerking als dienst'tijd; geldig 
voo'r de in dit artikel bedoelde · periodieke 
traktementsverhoogingen. 

De toekenning van de hierbedoelde trakte
men.tsverhoogingen geschiedt doo; de Alge
meene Rekenkamer. 

Gelijkerwijs wordt beslist omtrerit latere toe
kenning van eene ,verhooging, welke onthou
den moest worden omdat' aan de voorwaarden 
van toekenning niet werd voldaan. 
- Tenzij' er reden is om dienaangaande anders 
te handelen, worden, voor het geval dat een 
of meer verhoogingen onthouden worden, de 
verdere periodieke verhoogingen zooveel later 
toegekend, als ·de !aatste onthouding heeft ge
duurd. 

Als diensttijd blijft buiten aanmerking de 
tijd, gedurende welken de ambtenaar of be
diende is geschorst met geheelen of gedeelte
lijken stilstand van bezoldiging, alsmede die 
buiten bezwaar van 's Rijks Schatkist met 
verlof doorgebracht, indien het verlof !anger 
dan een jaar achtereenvolgens geduurd heeft, 
of verleend is op een vrijelijk door den amb
tenaar of bedie.nde gedaan- verzoek in zijn 
persoonlijk belang. 

Wij behouden Ons nochtans voor om in ge
vallen, waarin een verlof· voor !anger dan een 
jaar aohtereenvolgens in 's Rijks belang ver-
1eend wordt, te bepalen, dat de tijd van dat 
verlof als diensttijd in aanmerking zal komen. 

9. Behalve de voorgeschreven .periodieke 
verhoogingen, kunnen, tot ·het maximum voor 
den rang vastgesteld, ook andere traktements
verhoogingen worden verleend, wanneer zij in 
het belang van den dienst wenschelijk zijn. 

De aldus verhoogde bezoldiging, alsmede 
traktementsverhooging, v66r het in werking 
treden van· dit besluit toegekend, wordt, zoo 
daaromtrent niet anders wordt beschikt, voor 
toekenning van de naaste en de daarop vol
gende periodieke verhoogingen beschouwd als 
verkregen door regelmatige periodieke verhoo
ging, na den daarvoor gevorderden diensttijd. 

Het bepaalde in artikel 8, vierde lid, is. toe
passelijk. 

Het voorgaand lid is eveneens van toepassing· 
voor het geval,. dat bij de benoeming eene 
hoogere dan de aan den rang verbonden mini
mum-bezoldiging is of wordt toegekend. 

Is de bezoldiging niet bepaald op een bedrag, 
dat door -regelmatige periodieke verhooging 
kan worden verkregen,..dan wordt bij de eerst
volgende periodieke verhooging het verschil 
aangezui verd. 

Ten uimzien van referendarissen, hoofdcom
miezen, commiezen en adjunct-commiezen 
wordt beschjkt door Ons; _overigens door de 
Algemeene Rekenkamer. 

I 0. Onverminderd het bepaalde in artikel 8 
kunnen boven het maximum-traktement voor 
de.n rang vastgesteld, persoonlijke traktements
verhoogingen worden toegekend aan ambte-. 
naren wegens den hun opgedragen meer be
langrijken werkkring, zoomede aan amqtenaren 
en bedienden van alle rangen, die zich gedn
rende hun langen diensttijd onderscheiden heb
ben, mits de hiervoor benoodigde 11:elden op 
de begrooting bepaaldelijk voor dit doel zijn 
beschikbaar gesteld. 

Ten aanzien van dez_P verhoogingen wordt 
beschikt door Ons bij gemotiveerd besluit. 

11. Het tegenwoordig personeel zal gelei
delijk, voor zooveel noodig, worden gebracht 
op de in artikel 1 vastgestelde formatie. 

12. Eene opengevallen plaats zal, behalve 
door aan~telling in denzelfden rang, aangevuld 
kunnen worden door aanstelling in lageren 
rang. Opklimming tot den hoogeren rang zal 
in dat geval knnnen plaats vinden met ovP,r
schrijding . van het voor de tusschengelegen 
rangen vastgestelde aantal. 

13. Voor zooveel de bezoldiging van de 
bij het in werking treden van dit besluit in 
dienst zijnde ambtenaren en bedienden lag~r 
is dan zij naar de in artikel 8 gestelde regels 
zon kunnen bedragen, wordt zij, behoudens de 
in dat artikel gestelde voorwaarden Yan be
kwaamheid, geschiktheid, dienstijver en dienst
tijd en behoudens de aan den rang verbonden 
maxim um-bezoldiging, ver h oogd tot het bed rag, 
dat volgens de schaal der periodieke verhoo
gingen in de tweede. plaats volgt op de ge
noten bezolg.iging. 

Onder gelijke voorwaarden wordt telkens na 
vedoop van een jaar de bezoldiging verhoogd 
tot het .volgens meergenoemde schaal onmid
dellijk daarop volgend bedrag, totdat zij het 
in artikel -8 bedoelde. maximum heeft bereikt. 

V oor de toepassing- van het eerste lid van 
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dit artikel woi·den de klerken geacht eene be
zoldiging van ten minste f 600 te genieten. · 
· De toekenning ·van de hiervoor bedoelde 

·. verhoogiilgen geschiedt door de Algemeene 
Rekenkamer. 

De thims in diensf zijnde bode-binder en 
bode; tevens adsistenten voor het · archief, be
houden hun titel :en de daaraan verbonden 

. bezoldiging, welke bezoldiging voor eerstge
noemde· verder wordt geregeld volgens de bij 
dit besluit voor den binder vastgestelde be
palingen. 

14. De Koninklijke besluiten van 28 D·e
cember" 1906 no. 27 ''im 80 .M:aart ·1911 no. 25 
worden ingetrokken. 

Onze Minister van Financien is belast· met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst, en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan de Alge
meene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 15den April 1914. 
w ·I L H E L M I N A. 

De Minister van Financii!n, BERTLING. 
(Uitgeg. l Mei 1914.) 

15 April 1914. BE8LUIT, houdende inachtiging 
tot uitgifte van schatkistpromessen, vol
gens de wet van- 5 December 1881 (Staats
blad n°. 185). S. 177. 

16 April 1914. BESLUIT, tot vernietiging van 
· het besluit van Burgemeester en Wethou
ders van Veere van 16 April 1913, n°. 150, 
en van het besluit van den raad dier ge
meente van 28 Mei 1913, waarbij achter
eenvolgens is beslist, dat het door J. W.' 
MARKUSSE, te Veere, gedaan verzoek om 
vergunning tot het bouwen van eene schuur. 
op het perceel, kadastraal bekend als ge
meente Veere, Sectie A, n°. 766, voor geene 
beschikking vatbaar is en het door hem 
tegen die beslissing ingeste!d beroep onge
grond is verklaard. S. 178. 

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

Binnenlandsohe Zaken van 6 Maart 1914, 
n°. 1863, afdeeling Volksgezondheid en· Arm
wezen, betreffende het besluit van Burge· 
meester en Wethouders van Veere van 16 April 
1913, n°. 150, en het besluit van den raad dier 
gemeente van 28 Mei d. o. v., waarbij aohter
eenvolgens is beslist, dat het door J. W. MAR
KUSSE, te V eere, gedaan verzoek om vergun
ntng tot het bouwen van eene schuur op het 
perceel, kadastraal bekend als gemeente V eere, 
sectie A, n°. 766, voor geene beschikking vat-

baar is en het door hem tegen ciie beslissing 
ingesteld beroep ongegrond is verklaard ; 

· Overwegende, dat bovenbedoeld besluit van 
Burgemeester en Wethouders, hetwelk met' een 
besluit tot weigering der vergunning gelijk 
staat, en. het raadsbesluit van 28 Mei 1913 be
ru:Sten op de overweging, dat MARKUSSE 
wenschte te bouwen op . grond, die, naar de 
meening van het gemeentebestuur, aan de 
gemeente behoort ; 

Overwegende, dat artikel 5, ·2de lid, der 
Woningwet bepaalt, dat in gemeenten, waar 
voorschriften met betrekking tot gebouwen zijn 
vastgesteld, de vergunning 6. a;· tot het oprich0 

ten van een gebouw, behoudens het bepaalde 
bij artikel 6, late lid, dier wet, alleen geweigerd 
wordt op grond, dat ·aan die vocirschriften niet 
wordt voldaan ; 

dat door den raad der gemeente Veere in zijne 
vergadering van 28 Juli 1905 eene bouwver
ordening is vastgesteld; waarin zijn opgenomen 
,, V oorschriften hij het opriohten van gebouwen"; 

dat daarin niet ·voorkoint de weigerings
grond, die aan de besluiten van Burgemeester 
eri Wethouders van Veere en van den Raad• 
dier ·gemeente ten grondslag ligt ; · 

dat het bepaalde bij artikel 6, lste lid, der 
Woningwet hier niet van toepassing is; 

dat · dus voormelde besluiteil van Burge
meester en -W ethouders en den raad der ge-· 
meente Veere in strijd zijn 'met artikel 5; 2de 
lid, der W oningwet ; 

Gele~:op art. 153 der Gemeentewet; 
])en· Raad van State· gehoord, advies van 

31 Maart 1914, n°. 16; 
Gezien het nader rapport van Onzen Minister 

van Biimenlandsche Zaken van 14 April 1914, 
n°. 3866, afdeeling Volksgezondheid en Arm
wezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan :. 
voormelde besluiten van Burgemeester eri 

Wethouders en van den raad 'der · gemeente 
Veere van 16 April 1913, n°. 150, en van 28 Mei 
d. o. v,' te vernietigen wegens strijd inet de wet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast · met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad geplaatst en in afschrift 
aan den Raad van State .gezonden zal wo:rden. 

· 's-Gravenhage, de_n 16den April 1914. 

, WILHELMINA. 

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

(Uitgeg. 7 Mei 1914.) 
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1.6 April 1914. BESLUIT, tot vernietiging van 
· .. het besluit van Burgemeester. _en Wethou

ders van Deiwne c, a. van 2\ Augustus 
1913, waarl.iij aan C. BARTEN· v~rgunning 
is verleend voor den verkoop van sterken 
drank in het k)ein. S. 179. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de _voordracht van Onzen Minister. van 
Binnenlandsche Zaken van 5 .Maart 1914, 
n°. 1252, afdeeling Volksgezondheid en Arm
wezen, _betreffende het besluit v:an Burgemeester 
en Wethouders van Deurne c. a. van 21 _Augustus 
1913, waarbij aan C. BARTEN vergunning is 
verleend voor den verkoop van sterken drank 
i~ het klein in eene localiteit van het perceel, 
plaatselijk gemerkt C n°. 201, aldaar.; 

Overwegende, dat deze vergunning is ver
leend op grond van het bepaalde bij artikel 55, 
lste lid, letter a van de Drankwet (Staatsblad, 
1904, n°. 235) ; 

Overwegende, dat volgens die bepaling voor 
de localiteiten, waarin op 1 Mei 1881 zonder 
s_trijd met wet of verordening sterke drank 
werd verkocht, zoolang aan die localiteiten de 
bestemming om voor ve;koop van ~terken 
drank in het klein te worden gebruikt niet door 
eene daad van den eigenaar of gebruike_r is 
ontnomen, de vergunning, tenzij in de daar 
bedoelde gevallen, niet geweigerd kan worden 
aan hem, die op voormeld tijdstip daarin het 
bedrijf uitoefende ; 

dat C. BARTEN nu we! is waar in de· localiteit, 
waarvoor hem bij het bovenbedoeld besluit 
van Burgemeester en Wethonders van Deurne 
c. a. vergunning is verleend, op 1 Mei 1881 
zonder strijd met wet of verordening sterken 
drank verkocht, doch dat er blijkens een bericht 
van den toenmaligen gebruiker. sedert 19 Fe
bruari 1893. niet meer werd getapt in die looa
liteit, welke bovendien op 1 Maart 1893 in 
gebruik is genomen als winkel in galanterieen; 

dat dit een daad is van den gebruiker, waar
door aan de localiteit de bestemming; om voor 
verkoop van sterken drank in het klein te 
worden gebruikt, is ontnomen ; 

dat dus art. 55, lste lid, van de Drankwet 
op q.e bedoelde looaliteit niet meer van toii-. 
passing was ; • . : .. 

dat bovenbedoeld besluit van Burgemeester 
en Wethouders van Deurne c. a. derhalve is 
genomen in strijd met de wet;_ 

Gelet op artikel 153 der Gemeentewet ; . 
. Den Raad van State gehoor1, advies va~ 

31 Maart 1914, n°. 15 ; 
Gezien het nader rapport van Onzen_Minister 

.Aan Binnenlandsohe Zaken van 14 April 1914, 
· n°. 3819, afdeeling Volksgezondheid en Arm
wezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
bovenvermeld ·besluit van Burgemeester en 

Wethouders van Deurne.o. a. van.21 Augustu~ 
1913 te vernietigen wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Binnenlandsohe '.Z;aken· 
is belast ·met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad geplaatst en inafsohrift 
a~n den Raad van State medegedeeld zal worden. 

's-Gravenhage, den 16den April 1914. 

WILHELMINA. 

· De Minister van· Binnenlandsche Zaken, 
CORT v. D. LINDEN. ' 

(Uitger!- 7 1liei 1914:) 

· 17 April 1914 .. BE~Ll'ri:T, betr~ffende militie
districten .. S. 1 ~O. 

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

Binnenla_ndsohe Zaken en Oorlog van 2 April 
1914, n°. 2509, afdeeling Binnenlandsch Bestuur 
en van 14 April 1914, afdeeling Dienstplicht, 
no. 237 M.; 

Overwegende, dat ingevolge artikel 12 der 
wet van 31 December 1913 \Staatsblad_n°. 469) 
o. a. de l'.11ilitiewet te Ffoek van Rolland wordt 
toegepast, als ware dit eene afzonderlijlrn ge
i:neente en dat het. derhalve noodig is te be
palen, tot welk militiedistrict der provincie 
Zuidholland Hoek van Holland zal behooren ; 

Gezien artikel 38 der Militiewet en Ons 
besluit van 9 April 1912. (Staatsblad n°. 142); 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
1°. Hoek van Holland zal behooren tot het 

tweede militiedistriot. der provincie Zuidholland; 
20. In kolom 4 van den staat litt. A, behoo

rende bij Ons besluit van 9 April 1912 (Staats
blad n°. 142), wordt in het gedeelte, betrekking 
hebbende op bet tweede militiedistrict. van 
Zuidholland, tusschen de plaatsnamen ,,Hille
gersberg" en ,,Oversohi,')'' -ingelascht ,,Hoek 
van Holland". 

Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken 
en Oorlog _zijn, ieder voor zooveel ··hem aan. 
gaat, belast met de. uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 17den April 1914. 
WILHEUUNA. -

De Minister van Binnenlan~sche Zaken, 
CORT V. D. LINDEN. 

De llfinister van Oorlog, BosBo_oM, 
Uitgeg. 8 Mei 1914.) 
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17 April 1914. BxsLUIT, betreffende keurings· 
rad en. S. 181. 

WrJ WILHELJ.'-IL.~A, E~z. · 

Op de voordracht van Onze Ministers v.an Bin
nenlandsche Zaken en Oorlog van 2 April 1914, 
n•. 2509, afdeeling Binnenlandsch Bestuuren van 
14 April 1914,Afdeeling Dienstplicht, n•. 237 M. 

Overwegende, dat de noodzakelijkheid is 
gebleken in de provincie Zeeland twee k~urings
raden in te stellen en dat, ingevolge a·~t. 12 
de~ wet· van 31 December 1913- (Staatsbl~d 
n°. 469) o .. a. de Militiewet te Hoek van Holland 
wordt toegepast, als ware. dit eene afzon
derlijke gameente, zoodat het noodig is te 
bepalen, welke keuringsraad voor Hoek van 
Holland zitting zai hebben; 

Gezien art. 38 der Militiewet en Ons beslnit, 
van 9 April 1912 (Staatsblad n°. 143); 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
1°. In de provincie Zeeland zijn twee keu

ringsraden'. 
2°. De tweede keuringsraad in het tweede 

militiedistrict van Zuidlwlland zal ook zitting 
houden voor Hoek van Holland. 

3°. In Ons besluit van 9 April 1912 (Staats
blad n•. 143) worden de volgende wijzigingen 
aangebracht; 

Artikel 1 ~ordt gelezen als volgt : 
In de provin_cie Drenthe is een keuringsraad. 
Artikel 2, eerste lid. Tusschen .,provincien" 

en ,, U/.recht" wordt ingelascht ,,Zeeland," en 
het woorcl ,,drie" wordt vervangen door ,, vier". 

4°. In den staat litt. B, behoorende bij boven
vermeld besluit, worden de volgende wijzi
gingen aangebracht: 

Opschrift. Tusschen,,provincien"·en,, Utrecht" 
wordt ingelascht ·,,Zeeland,". 

In kolom 5 wordt in het gedeelte, betrekking 
hebbende op het tweecle militiedistrict, tweedeu 
keuringsraad van Zuidholland, tusschen de 
plaatsnamen ,,Hillegersberg" en ,, Overschie" 
ingelasch't ,,Hoek van Holland". · 

De staat wordt voorts in dien zin aangevuld, 
dat tusschen het gedeelte, betrekking hebbende 
op het derde militiedistrict van Noordholland 
en den eersten keuringraad van Utrecht, het 
volgende wordt opgenomen : 

PROVINOIE ZEELAND. 

Oncler deze provincie behooren twee keurings
raden, de eersle voor: Aagtekerke. Aardenburg. 
Arnemuiden. Axel. Biervliet. Biggekerke. 
BoschkapeUe. Breskens. Oadzand. Oiinge. 
Domburg. Eede. Graauw en Langendam. 
Grijpskerke. Groede. Hengstdijk. Hoek. Hon-

tenisse. · Hoofdplaat. Hulst. IJ zendijke. 
St.Jailssteen. Koewacht. Koudekerke. St. Kruis. 
St. Laurens. Meliskerke. Middelburg. N euzen. 
Nieuw- en St. Joosland. Nieuwvliet. Oost
burg. Oost- en West-Souburg. Oostkapelle. 
Ossenisse. Overslag. Philippine. Retranche
ment. Ritthem. Sas van Gent. Schoon_dijke. 
Serooskerke (Walcheren). Sluis. Stoppeldijk. 
Veere. Vlissingen. Vrouwenpolder. Water
landkerkje. W~stdorpe. _Westkapelle. Zaam
slag. Zoutelande. Zuiddorpe. Zuidzande. · 

De tweede voor: St. Annaland. Baarland. 
Borsselen. Brouwershaven. Bruinisse. Burgh. 
Oolijnsplaat. Dreischor. · Driewegen. Duiven
dijke. Elkerzee. Ellemeet. Ellewoutsdijk. ·Goes: 
's-Gravenpolder. Haamstede. 's E:eer-Abts
kerke. 's Heer-Arendske~ke. 's Heerenhoek. 
Heinkenszand. Hoedekenskerke. Kapelle. Kats. 
Kattendijke. Kerkwerve. Kloe.tinge. Kortgene. • 
Krabbendijke. Kruiningen. St. Maartensdijk. 
Nieuwerkerk. Nisse. Noordgouwe. Noord
welle. Oosterland. Oudelande. Oud-Vossemeer. 
Ouwerkerk. Ovezande. St Philipsland. Poort
vliet. Renesse. Rilland-Bath. Scherpenisse. 
Schore. Serooskerke (Schouwen). Stavenisse. 
Tholen. Waarde. Wemeldingo. vVissekerke. 
Wol phaartsdijk.Yerseke. Zierikzee. Zonnemaire. 

Onze Ministers van Binneulandsche Zaken 
en Oorlog zijn, ieder voor zooveel hem aan
gaat·, belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's Gravenhage, den 17cleu April 1914. 
. WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken; 
CORT v. D. LINDEN. 

De ~liinister van Oo,·log, BosBOOM. 
(Uitgeg. 8 Mei 191'1,) 

17 April 1914. BESLUIT, tot wijziging van 
artikel I van het Koninklijk besluit van 

· den 15den Mei 1913 (8taatsu/ad n°. 182), 
houdende vaststelling van bepalingen 
omtrent de inrichting van het Departement 
vim Buitenlandsche Zaken. S. 182. 

WIJ WILHELM)J~·A, ENZ._ -

Op· de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 7den Februari 
1914, Afdeeling Comptabiliteit n°. 2852 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 3lsten Maart 1914, n°. 12) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Buitenlandsche Zaken van den 15den April 
1914, Afdeeling Oomptabiliteit, n°. 7466; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. · 1. Het in artikel I van het Koninklijk 
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besluit van den 15den Mei 1913 (Staatsblad 
n°. 182) aan ,,commiezen" voorafgaande cijfer 
,,6" wordt veranderd in ,,7". •·. 

2. Dit besluit treedt in werking den lsten 
Mei 1914. 

Onze Minister van Buitenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State en aan de Algemeene 
Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den l 7den April 1914. 

- - WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
J. LOUDON, 

(Uitgeg. 23 April 1914.) 

17 April 1914. BESLUIT, li.oudende de belrnnd
making in het Staat,9blart van wijzigingen 
in de op 18 M.ei l90i te· Br,m getoekende 
slotprotocollen van de Derde Internationale 
Conferentie betreffende technische eenheid 
der spoorwegen. S. 183. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Gezien het op 14 December 1912 te Bern 
geteekend slotprotoc_ol van de Internationale 
Commissie,· belast met de samimstelling van 
een algemeen omgrenzingsprofiel voor goe
derenwagens en van algemeene regelen voor de 
breedteafmetingen van voertuigen en ladingen, 
welk slotprotocol strekt tot wijziging van de 
op 18 Mei 1907 te Bern geteekende slotproto
collen van de Derde Internationale Conferentie 
betreffende technische eenheid der spoorwegen ; 

Overwegende, dat bedoeld protocol, waarvan 
een afdruk met vertaling bij ciit besluit is 
gevoegd, namens N ederland is goedgekeurd ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van 15 April 191:i, 
n°. 6126, Directie van het Protocol ; 

Habben goedgevonden en verstaan : 
de bekendmaking van meergenoemd protocol, 

met de vertaling daarvan, te bevelen door 
plaatsing van dit besluit in het Staatsblai/,. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn belast, ieder voor 
zooveel hem betreft, met de uitvoering van 
hetgeen ten deze wordt vereischt.-

's-Gravenhage, den 17den April 1914. 

WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
J. LOUDON. 

(Uitgeg. 30 April 1914.) 

VERTALING. 

TECHNISCHE EENHEID DER 
SPOORWEGEN. 

SLOTPROTOCOL van de Internationale 
Commissie, belast met de samenstelling 
van een algemeen omgrenzingsprofiel voor · 
goederenwagens en van algemee:ne regelen 
voor de breedteafmetingen van voertuigen 
en van ladingen. 

BERN, 14 December 1912. · 

De afgevaardigden van Duitschland, Oosten
rijk, Hongarije, Belgie, Frankrijk, Italie, Noor
wegen, Nederland, Rusland en Zwitserland, 
die deel hebben genomen aan de. werkzaam
heden van de internationale Commissie, belast 
met de samenstelling van een · algemeen om
grenzingsprofiel voor. goederenwagens en van 
algemeene -regelen voor de breedte-afmetingen 
van voertuigeil en van ladingen, zijn in eene 
algemeene vergadering bijeengekomen te Bern, 
voor de eerste maal op den !Oden October 1911. 

Zij hebben eene sub-commissie belast om 
voorstellen voor te bereiden ter behandeling in 
algemeene · vergaderingen. 

Verdere algemeene vergaderingenvan de Com
missie zijn gehouden op i4 en 17 October 1911, 
22 en 24 Mei en 11, 13 en 14 December 1912. 

De Commissie heeft zich heden, onder voor
zitterschap van den Heer Directeur WINKLER," 
in eene slotvergadering vereenigd en eenstemmig 
de volgende besluiten genomen : 

BESLUIT N°. 1. 

De internationale Commissie stelt voor de 
volgende wijzigingen en aanvullingen te brengen 
in het slotprotocol der IIIde internationale 
conferentie voor de Technische Eenheid der 
Spoorwegen van 18 Mei 1907. 

A. 
Art. II. 

CONSTRUCTIE VAN HET ROLLEND MATERIEEL. 

I. De bestaande inhoud van § 18 wordt. 
vervangen door den volgenden : 

Deelen der koppelingen, welke vrijhangende· 
op minder dan 140 m.M. boven den bovenkanl; 
der spoorstaven zouden komen, moeten tot. 
op ten minste deze hoogte kunnen worden. 
ingeschroefd of opgehangen. 

2: De bestaande. inhoud van § 22 wordt. 
lid ,1. 

3. Aa~ § 22 wordt een tweede lid to!igevoegd,. 
luidende als volgt : 

2. Goederenwagens, welke zonder, een bij_-
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zonder onderzoek naar hunne breedte-afme
tingen kunnen overgaan op alle voor het inter
nationaal verkeer dienende lijnen, behalve op 
de lijnen uitdrukkelijk uitgezonderd, en tran
sietwagens zullen warden :genoemd_ (zie § 2ii 
p.ummer 10) moeten voldoen .aan: de volgende 
voorwaarden :· . . 

a. Zij moeten stilstaande, in den midden
stand op een recht spoor, met.alle deelen, welke 
de bewegingen der draagveeren volgen, blijven 
binnen het in bijlage C aangegeven omgren
zingsprofief; die deeleri, welke de bewegingen 
der draagveeren niet v_olgen, ( draagpotten 
enz.) moge11. ~5 m.M., gemeten evenwijdig aan 
1e hartlijn van het profiel, daarbuiten reiken. (1) 

b. De grootste • breedte-afmetingen voor 
dergelijke wage_ns door het omgre•nzingsprofiel 
toegelaten, moeten zoodanig warden vermin
derd, dat van den wagen, geplaatst in den 
ongunstigsten stand op een spoor in een boog 
van 250 M. straal, en waarvan de spoor
wij dte 1,465 M. bedraagt, geen enkel deel het 
omgrenzingsprofiel.meer overschrijdt dan over
eenkomt met de waarde k_ Deze overschrijding 
is te meten evenwijdig aan een plat vlak, bepaald 
door den bovenkant der spoorstaven, terwijl 
de hartlijn van het omgrenzingsprofiel geplaatst 
is loodrecht op het bovengenoemde platte vlak 
en midden tusschen de beide spoorstaven. 

c. Deze breedteverminderingen zijn met 
behulp van de volgende formules te berekenen : 

._an-n2 1,465-d · · p2 
I. E,- 500---:-- +-2-- +q+w+2000-

-k+ a; 

E _an+n 2 (1,465-d+ + )2n+a 
a.-5U()+ 2 q w -a--

p• . 
-2000-k+ ~-

II. 

In deze formules beteekent : 
Ei = binnen-breedtevermindering; d. w. z_. de 

kleinste toe te laten afstand in meters 
tusschen het in bijlage C geteekende 
omgrenzingsprofiel en een dee! van den
wagen geJeCYen tusschen de eind-assen 
of tu;schen ° de d:raaitappen der draai
stellen; 

E.,= buiten-breedtevermindering; d .. w. z .. :de 
kleinste .toe te laten afstand m meters 
tusschen het in bijlage C geteekende om
grenzingsprofiel eri een _ dee! van den 
wagen, niet· tusschen d_e eind-assen of 
de draaitappen der draaIStellen gelegen; 

. . . , 

· (1) Wagens v66r 1915 gebouwd en voorzien 
van eene rangeerhefboomretn, waarvan · de 
hefboom · in d~n hoogsten stand _(rem los) 
blijft binnen het algemeen omgrenzl!lgsprofiel_ 
volgens bijlage C, kunnen. al_s. transietwag_e_ns 
aan:gemerkt warden, zelfs, mdien deze. hefboom 
in den laagsten stand (rem vast) d1t profiel 
overschrijdt_ 

· a = radstand, d. w. -z .. den-afstand tussclien de 
eind-assen, of tusschen de _draaitappen 
der draaistellen, in meters ;. 

ri = afstand, in· meters,' van de dwarsdo~r: 
· sriede van den wagen, waarin het boven

genoemde dee! zich bevindt, tot de dichtst 
·bijgelegen eind-as of tot · het dichtst 
bijgelegen draaipunt van een draaistel ; 

. d= afstand, in meters, van buitenkant tot 
buitenkant der wielflensen bij d~ grootst 
toelaatbare afslijting en geineten 10 m.M. 
buiten de beide op een ·onderlingen ·af
stand van 1500 m.M. aangenomen loop, 
cirkels; 

q = mogelijke zijwaartsche verschuiving, in 
meters, . uit den middenstand naar elke 
zij de, . tusschen draagpot.metalen en as
halzen, vermeerderd met die, 'tusschen 
draagpotten en balansen, bij de grootst 
toelaatbare afslijting ; 

w ~ mogelijke zijwaartsche verschuiving, in 
meters, van de · draaitappen en van de 
wiegbalken van draaistellen tiit den 
middenstand naar elke zijde; 

p = radstand · van het · draa:istel, d. w. z. 
afstand van de uiterste assen van elk 
draaistel, in meters ; 

0,075- voor de wagendeelen, welke 430 
m.M. of meer boven den bovenkant 
der spoorstaven gelegen zijn ; 

k = 0,025 voor de wagendeelen, welke min
der dan 430 m.M. boven den boven

. kant der spoorstaven gelegen zijn; 
. • 2 

a= 0, ...... als an :--_n2 + ~ ~ 100;' 

"· = 7!0 (an - n2 + Jf- 100) als an - n• + 

+If> lOu; 

p• < - ~ == O, • • • . als an + n• ~ 4 = 120; 

~ = 7!~ (an+ n 2 -Jf- 120) als an + n• -

p• -4 > 120. 

4. § 25 verkrijgt de volgende aanvulling : 
10. transietwagens, in den · zin van § 22, 

lid 2, het teeken T (bijlage D) rechts op de 
langszijden, zoo mogelijk op ooghoogte. 

B: 
Art: IV. 

BELADING VAN GOEDERENW AGENS. 

1. De _bestaande § 6 wordt vervangen door 
het volgende ·: 
1. De lading van op.en goederenwagens 

mag,. bij plaatsing van de wagens in 
den middenstand op een recht spoor,
het op de verschillende l:ijnen voor het 

· internationaal verkeer toegestane laad
profiel niet overschrijden. Deze laad
profielen moeten aan de betrokken 
:Staten word en. ri:J.edegedeeld. 
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2. De breedteafmeti~gen der ladingen 
moeten m.et het oog op het rijden door· 
scherpe bogen word.en -vertilinderd
overeenkomstig de ma ten,· aangegeven 

, in de tabel voo~·beladingen (bijlage E). · 
Bovendien is voor ladingen op wagens, 

·:voorzien van draaischamels, of. bij. het 
gebruik· van schutwagens of van een 
tusschenwagen, rekening te' houden. 
met. de bepalingen van § 9 .. · . Bijzon- · 
dere, voor enk:ele lijnen geldende vocir
schriften, moeten aan de betrokken 
Staten worden medegedeeld. 

2. De bestaande § 9, zinsnede I, a-c,, wordt 
vervangen door het volgende : · 
1. Bij · gebriiik van wagens, voorzien. van 

draaischamels, van schutwagens of van 
een tusschenwagen, moet de lading ver
wij derd blijven: 
a. van den bodem dezer wagens ten 

minste 100 m.M., loodrecht gemeten; 
b. van de zijwanden van deze wagens, 

voor. zoover deze wanden niet ten 
minste 100 m.M. onder de lading 
blijven; ten minste · de afstanden, 
aangegeven in de tabel van bijlage F. 

BESLUIT No. 2. . 
Met het oog op het groote aantal der in de 

internationale comm1ss10 vertegenwoordigde 
Staten komt het overbodig voor, het voren
staand besluit, v66r de mededeeling daarvan 
.aan alle betrokken Regeeringen, -nog aan eene 
internationale conferentie voor te leggen. De 
-0ommissie verzoekt den Zwitserschen Bonds
raad daarom, dit slotprotocol aan de Regee

. ringen, die aangesloten zijn bij de overeenkomst 
voor de Technische Eenheid. der spoorwegen, 

-toe te zenden met de uitnoodiging de in besluit 
1 voorgestelde wijzigingen en aanvullingen van 
-de bepalingen betreffonde de Technische Een-
1heid der spoorwegen, goed te keuren en te ver
lJtlaren, of zij bereid zijn de nieuwe voorschriften 
:zoo spoedig mogelijk, bij voorbeeld op I Ja
.nuari 1914, in te voeren. 

Aldus_ vastgesteld en oriderteekend te Bern, 
-den 14den December 1912. · 

BIJLAGEN VAN HET SLOTPROTOCOL. 

:BrJLAGE C. Algemeen omgrenzingsprofiel voor 
goederenwagens volgens art. II, 
§ 22, lid 2. 

·BrJLAGE · D. Teeken voor transietwagens ·vol
gens art. II, § 25, lid 10. 

:BrJLAGE E. -·Tabel voor beladingen · volgens 
art. IV, § 6, lid 2. · 

.BrJLAGE F. Tabel volgens art. IV, § 9, lid lb.· 

19]4. 

BIJLAGE C 
van het -_ Slotprotocol ·der 
derde . Internationale Confe
rentie voor de technische een
heid der · spoorwegen van 

18 Mei 1907. 

(De afmetingen zijn uitgedrukt in_millimeters.) 

Algemeen omgrenzingsprofiel voor goederenwagens 
volgens art. II,_ § 22! lid _2._ 

BrJLAGE D 
van het Slotprotocol -. der 
derde Internationale Confe
rentie voor de technische 
eenheid der spoorwegen van.-

18 Mei 1907. · 

..... •---···\ __ :-· 

(De afmetingen ~ijn uitgedrnkt in milliineters.) 

Teeken voor Transietwagens volgens art. II, 
§ 25, lid 10. 

12 



i 

I 

---- --------

BIJLAGE E 
yan het Slotprotocol der derde Internationalo Conferentie voor 
de technische eenheid der spoorwegen van 18 Mei 1907. 

TABEL VOOR BELADINGEN VOLGENS ART. IV, § 6, LID 2. 

Breedtevermindering van de ladingen, aan elke zijde, d. w. z. kleinste afstanden in centimeters, horizontaal gemeten, welke bewaard 
moeten blijven tusschen de ladingen en het van toepassing zijnde laadprofiel. . . 

Q;pMERKINGEN : 

"""' -er 
00 



N.B. Voor de a(metingen, welke niet in de tabel zijn aangegeven, zijn steeds de dichtstbijzijnde grootere waarden te gebruiken. 
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BIJLAGE F 
van het Slotprotocol der derde 
Internationale Conferentie voor 
de technische eenheid der spoor-

wegen van 18 Mei 1907. 

TABEL VOLGENS ART. IV, § 9, LID I B. _ 

Horizontale afstanden, in centimeters, aan beide zijden te bewaren tusschen de ladingen 
en de zijwanden van wagens bij het gebruik van wagens, voorzien van draaischamels, 

van schutwagens of van een tus-ichenwagen. 

~-~ 1 ~ 
Afstand, in centimeters, tusschen de ladingen en de zijwande_n A~ g·~ ~ 

Jl,tl'"CI is cl 
"<D §'1:1 ll= = gJ"O b,Oa)~ van de wagens, voorzien van I 

van de schutwagens " ::I= ctl'"C = draaischamels bO -:-Jl ,{, § -~ ; 
~~g~~ = " I ~ ::s'"C l11 

voor een afstand, in meters, van de beschouwde dwarsdoorsnede ..c: ~-P=f:l"' " ~ i:a ..p"C "' "' .;': ~ l>'S § ::I .., 
.agj§.j"~ tot de dichtstbijzijnde tot de dichtstbijzijnde eindas of draaitap = = ~ "'"' <D draaitap van van den dragenden wagen van <D 

'"Cl 
_$'"Cl ~~P-< ~ 

I :!j·~..,ll=-i -2 
I 3 

I 4 
I 

5 3 
I 

4 
I 

5 
I 

6 I 6,5 cl 
I> I 

4 - - - - 26 - - - - -
6 13 18 - - · 26 - - - - -, .. 

8 14 19 22 - 26 32 - - - -

10 15 21 25 28 28 34 41' - - 24 

12 16 23 27 31 29 36 44 52 - 28 

14 18 24 29 34 31· 38 47 56 60 · '33 

16 19 26 32 37 33 41 50 59 64 - 38 

18 20 28 34 41 34 43 53 63 68 44 

20 21 30 37 44 36 46 56 67 72 51 

25 25 35 43 52 41 52 64 . - 76 83 71 

30 28 40 50· 60 46 58 72 86 93 95 

N.B. Voor de afmetingen, welke niet in de tabel zijn aangegeven, zijn steeds de dichtstbij
·zijnde grootere waarden te gebruiken. 

·20 Ap,·il 1914. BESLUIT, tot wijziging en aan
. vulling van het be_sluit van den 9den Juli 
· 1876 (Staatsblad n•. 161) betreffende de wijze 
, van afsluiting der spoorwegen. S. 184. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

-Op de voordracht. van Onzen Minister van 
Waterstaat van 25 Maart 1914, La. F., afdee
ling Spoorwegen ; 

Gelet op artikel 33 der wet van :9 April 1875 
(Staafsblad n°. 67), laatstelijk gewijzigd bij de 
wet van 8 April 1893 (Staatsblad n°. 62); 

Den Raad van State gehoor<;l (advies van 7 
April 1914, n°. 113); · 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 17 April 1914, La. E., 
afdeeling Spoorwegen; 

Hebben goedgevond~n en verstaan : 
met in gang van 1 Mei 1914, in bet Koninklijk 

besluit van den 9den Juli 1876 (Staatsblad n•. 
161) de navolgende wijzigingen aan· te brengen : 

r: Artikel 2 wordt gelezen als volgt : 
,,T_er plaatse, waar de spoorwegen gelijkvloers 
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door wegen worden gekruist, moeten zich 
beweegbare · afsluitingen bevinden. 

Behou·dens het bepaalde in· het derde en· 
vierde lid van dit artikel worde~ als voldoende 
afsluitingsmiddelen beschouwd sterke, goed 
zichtbare sluitboomen of rolhekken dan we1 
andere door Onzen Minister van Waterstaat. 
goed te keuren afsluitingsmiddelen. 

Bij wegen, bedoeld in artikel 35, tweede lid, 
der wet van 8 April 1875 (Staatsblad n°. 67), 
moeten de afsluitingsmiddelen zoodanig zijn 
ingericht, dat zij niet naar de zijde van den 
spoorweg opengaan; dat zij, geopend zijnde, 
vanzelf weder dichtvallen en dat zij, gesloten 
zijnde, den toegang tot den spoorweg geheel 
afsluiten. Door Onzen Minister van Water
staat kunnen onder · te stellen • voorwaarden 
andere afsluitingsmiddelen worden toegelaten. 

Bij voetpaden kunnen, met goedkeuring van 
Onzen Minister van Waterstaat, de afsluitings
middelen bestaan uit klaphekken ofdraaikruisen. 

De in dit artikel .bedoelde afsluitingsmidde
len moeten onmiddellijk aan die, · bedoeld in 
artikel 1, aansluiten. 

De sluitboomen moeten, indien Onze Minis
ter van Waterstaat zulks ·noodig oordeelt, 
zoodanig worden ingericbt, dat het onmogelijk 
is bij gesloten stand onder de boomen door te 
gaan. Zij moeten, indien Onze Minister van 
Waterstaat zulks bepaalt, voorzien zijn van 
inrichtingen, die het -opbeffen van de boomen 
door onbevoegden onmogelijk maken". 

II. Het derde lid van artikel 3 wordt inge
trokken. 

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

's-Gravenhage, den 20sten April 1914. 
WI L HELM IN A. 

De Minister van Waterstaat, c. LELY

(Uitgeg. 25 April 1914.) 

20 April 1914. B~JSLUIT, houdeude wijziging 
van het Koninklijk besluit van 27 Juni 
1913 (Staatsblad n°. 317), tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur, als 
bedoeld bij de artikelen 6 en 7 d/r Vei
ligheidswet. S. 185. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 16 Maart 
1914, n°. 396, afdeeling Arbeid; 

Gezien de artikelen 6 en 7 der Veiligheids
wet (wet van 20 Juli 1895, Staatsblad n°. 137, 

gewijzigd bij die van 1 Juli 1909·, Staatsblad n°. 
245); 

Den Raad van State gehoord ·(advies van 
7 April 1914, n°, 114); 

Gezien het nader rapport van Oilzen genoem
den Minister van 16 April 1914, n°. 864, afdee-
ling Arbeid; ' 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 

Eenig artikel. _ 

In Ons besluit van 27 Juni 1913 (Staafsblad 
n°·. 317) worden de volgende wijzigingen aange
bracbt: 

A. In het eerste lid van artikel 82 wordt 
onder b in plaats van : ,;in het werklokaal meer 
dan 100 personen verblijven," gelezen: ,,in het 
werklokaal meer dan 100 personen verblijven 
of het aantal personen, hetwelk er in verblijft, 
vermeerderd met het aantal, dat er door moet 
gaan om. den beganen grond buiten het gebouw. 
te bereiken', meer dan 100 bedraagt."; 

Het vierde lid van artikel 82 vervalt. 
B. In het tweede lid van artikel 90 wordt 

tusschen: ,,van'• en : ,,werklokalen_" ingevoegd: 
,, de in het eerste lid van artikel 89 bedoelde 
schadelijke". 

C. In artikel 93 wordt tusschen : ,,als" en : 
,,werklokaal" ingevoegd: ,,schadelijk ". 

D. In artikel 113 wordt· voor: ,,elke 10 of· 
minder arbeiders, in alle andere in' artikel 112 
bedoelde gevallen voor elke 5 of minder arbei
ders " gelezen : ,, elke 10 of minder, in alle 
andere in artikel 112 bedoelde gevallen voor 
elke 5 of minder van de in dat artikel bedoel
de arbeiders" . 

E. In artikel 146 wordt in plaats van : 
,, drijfkerk " gelezen : ,, drijfwerk ". 

F. · In artikel 151 wordt in den' aanhef tus
schen : ,, afzonderlijk'" en : ,, veilig" een kom
ma geplaatst. 

G. In artikel 237 vervalt: ,, in een schadelijk 
werklokaal, genoemd in categorie A, B, C, G 
of L van· artikel 1,". 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staafsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden gezon-
den. aan den Raad van State. · 

's-Gravenhage, den 20sten April 1914. 

WILHELMINA 

De Min. van Landbouw, Nijverheid ·en Handel, 
TREUB. 

(Uitgeg. l Mei 1914.) 
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20 April ~914. ARREST van den Hoogen 
Raad. Verkoop van geneesmiddelen in 
vermengden toestand. Bevoegdheid van 
den hulpapotheker. 

Art .. 30 der wet van 1 Juni 1865,. S. 60 
inaakt geen onderscheid of de geneesmid
delen afzonderlijk warden verkocht, dan 
wel in gemengden toestand. 

Het feit, dat de in de dagvaarding be
doe!de stoffen in gemengden toestand, dus 
als een mengsel zijn verkocht, sluit niet 
uit de veroordeeling wegens verkoop van 
ieder dier stoffen afzonderlifk, daar het 
feit,ldat de bedoelde stoffen in vermengden 
toestand verkocht zijn, nu niet blijkt, dat 
zij daardoor hebben opgehouden te bestaan, 
niet verhindert aan te. nemen, dat die 
stoffen verkocht zijn. 

De hulp-apotheker is tot den in art. 30 
bedoelden verkoop van geneesmiddelen 
alleen bevoegd, indien voldaan wordt aan 
de· voor~aarden bij art. 22 gesteld. 

In zulk een geval heeft men te doen 
met eene uitzondering op de verbodsbepa. 
ling, van welke strafopheffende omstan
digheid in de dagvaarding niet behoeft te 
warden vermeld, dat zij niet bestaat. 

(Wet van 1 Juni 1865 (S. 60) art. 30.) 

Voorz1tter: 
Jhr. Mr. W. H. de Savornin Lohman. 

Raden: 'Mrs. A. M. B. Hanlo, A. Fentener 
van Vlissingen, C. 0. Segers en H. M. A. 
Savelberg. 

G. G. J. B., drogiste, geboren en wo
nende te Goor, requirante van cassatie 
tegen een te haren laste gewezen arrest 
van het 1io1 te Arnhem van 5 Februari 
19t4, waarbij het Hof, - rechtdoende 
krachtens verW]Jzmg door den Hoogen 
Raad bij arrest van 15 December 1913, -
heeft vernietigd een door uen Kantonrechter 
te Goor den 18 Maart 1913 gewezen vonnis 
en requirante schuldig heeft verklaard aan 
de voortgez:ette overtreding van: ,,geen apo
theker of geneeskundige bevoegd tot het 
afleveren van geneesmiddelen zijnde, ge 
neesmiddelen verkoopen beneden de hoe
veelheden vastgesteld door den Minister 
van Binnenlandsche Zaoken bij beschikking 
van 1 Februari 1906 en aangevuld 4 No
vember 1910, eene Commissie van des
kundigen gehoord", en haar deswege met 
toepassing der artt. 23 en 56 Sr., 30 en 31 
der wet van 1 Juni 1865 (S. 61), zooals 

die gewijzigd is bij de wetten van 15 April 
1886 (S. 64) en 21 Juni 1901 (S. 157) de 
beschikking van den Minister van Binnenl. 
Zaken van 1 Februari 1906, aangevuld 4 
November 1910, lijst C. en de artt. 10 sub 
19°. en 11 der wet van 15 April 1886 (S. 
64), heeft veroordeeld tot eene geldboete 
van f 50, subsidiair 20 · dagen hechtenis, 
met bevel tot· teruggave der overtuigings
stukken· aan een. met name in het arrest 
aangewezen persoon, en met vrijspraak van 
hetgeen meer ten laste is gelegd dan he
wezen verklaard. 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr 
Tak. 

Reeds eenmaal maakte dez·e zaak een on
derwerp van debat uit bij U-iven Raad, als 
gevolg waarvan zij · bij Uw arrest van 
15 Dec. jl. W. 9591, wegens een vormgebrek 
werd verwezen naar het Gerechtshof te 
Arnhem. Bij arrest van genoemci Hof van 5 
Februari jl. is requirante thans wederom 
schuldig ,verklaard aan de voortgezette 
overtreding van: ,,Geen apotheker of ge
neeskundige, bevoegd tot het afleveren van 
geneesmiddelen zijnde, geneesmiddelen ver
koopen beneden de hoeveelheden, vastge
steld door den Minister van Binnenlandsche 
Zaken bij beschikking van 1 Februari 1906 
en aangevuld 4 November 1910, eene Com
missie van deskundigen gehoord" en des
wege veroordeeld tot eene ge!dboete van 
vijftig gulden subsidiair twintig dagen 
hechtenis. · 

Tegen dat arrest nu is het cassatieberoep 
gericht, ter ondersteuning waarvan bij me
morie twee middelen zijn geste!d, waarvan 
het eerste luidt: ,,Schending van ue artt. 
211, 216 en 221 Sv. in verband met art. 30 
_der Wet op de Artsenijbereidkunst en de 
ingevolge dit artikel bij beschikking van 
den Minisier van Binnenlandsche Zaken 
van 1 Februari 1906 en 4 November 1910, 
vastgestelde lijst C. van geneesmiddelen". 
De toelichting van <lit middel komt verkort 
hierop neer, dat 's Hofs beslissing on.vol
doende met redenen omkleed zijn zou om
dat, ofschoon feitelijk erkennende den ver
koop van een mengsel, eene veroordeeling 
uitgesproken is ter zake van den verkoop 
van de dat mengsel uitmakende afzonder
Iijke geneesmiddelen, terwijl bovendieti de 
motiveering onjuist zijn ZOU, omdat da;irin 
wordt aangenomen, dat de telastelegging 
inhoudt, dat het mengsel ,,als geneesmiddel'.' 
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zou • zijn verkooht, ofschoon de dagvaarding 
hierover zwijgt. 

Terwijl ik voorzooveel de feiten betreft 
verwijs naar Uw hierboven aangehaald ar
re~t -en mijne daaraan voorafgaande c:on
clusie, merk ik op, dat beide onaerdeele:a 
van het- middel feitelijken grondslag missen. 
Na vermelding toch in de zevende over
we_ging van de beweringen van reqili~ante, 
·dat vrijspraak of ontslag van rechtsver
volging zou moeten volgen, daar ziJ de bij 
<lagvaarding vermelde stoffen . niet zelf
standig had verkooht <loch als mengsel en 
indien aangenomen zou worden, dat de 
teiastelegging dit inhield, dan in ieder 
geval verzuimd zou zijn te vermelden, dat 
de verkoop daarvan ,,als geneesmiddel" zou 
zijn geschied, zegt het Hof daaromtrent 
als zijn oordeel in de achtste overweging: 
,,dat deze beweringen zijn onjuist; dat 
immers ten deze is verkocht vo1gens een 
recept, hetwelk de bedoelde stoffen bepaal
delijk vermeldde, zoodat ook die bepaalde 
stoffen zijn verkocht, zij het dan o.ok in 
een volgens reoept vermengden staat; dat 
bovendien, al ware dit als een verkoop 
van een mengsel in den. zin der Ministerieele 
beschikking te beschouwen de dagvaarding< 
kan volstaan met de vermelding van de dat 
mengsel samenstellende stoffen voorko
mende op lijst C. der_ Ministerieele beschik
king, terwijl uit voormelde getuigenverkla
ringen afdoende voortvloeit, dat de ver
koop daarvan inderdaad plaats had als 
geneesmiddel, werke omstandigheid ook in 
de telastelegging genoegzaam duidelijk is 
gesteld". Nu kan ten aanzien van het 
tweede onderdeel van het middel geen 
verschil van opvatting omtrent de betee
kenis der aangehaalde overweging bestaan, 
oindat daarin rondweg wordt gezegd, dat 
de dagvaarding ,,den verkoop als genees
middel" inhoudt; weshalve deze feitelijke 
uitlegging in cassatie eerbiediging eischt 
en verder onaantastbaar is. Hetzelfde geldl 
het eerste onderdeel van het middel, waar-

. voor·_ ik mij, behalve op den inhoud der 

. zooeven vermelde overweging, beroep op 
's Hofs opvatting neergelegd . in de tiende 
overweging, waarin gezegd en feitelijk be
slist wordt, dat requirante eene verboden 
hoeveelheid van twee geneesmiddelen heefl 
verkocht, waarna die twee feiten als eene · 
\'Oortgezette handeling worden aangemerkt 

· !)ll als zoodanig Worden gequalificeerd en 
. gest:i:aft. Mocht r,ohter door de toevoeging 

der zinsnede: ,,al ware dit als een verkoop 
van een mengsel• in den zin der Ministe
rieele beschikking te beschouwen" aan 's 
Hofs feitelijke uitlegging de beteekenis wor
den gehecht dat daardoor. de verkoop van 
een mengsel en niet van zelfstandige stof
ren vaststaat; dan geloof ik met het Hof, 
dat volstaan mocht_ worden met de vermel
ding van de samenstelling en dat, waar 
dit ges·chied is, deswege de dagvaarding 
geen verwijt kan treffen. Ik ga zelfs verder 
en beweer, -dat de . toevoeging aan het 
opschrift bove.n lijst· C. omtrent ,,mengsels, 
op] oss,ingen, ;aftreksels en andere berei
di ngen" geheel overbodig is en als van zelf 
volgt uit de wet. Immers men mag niet uit 
het: oog verliezen, dat art. 30 der Wet 
op de Artsenijbereidkunst den Minister van 
Binnenlandsche Za:ken alleenlijk opdraagt 
ten. aanzien van met name te _noemen ge
neesmiddelen de hoeveelheid · aan te wij
zen, waarvan de verkoop uitsluitend aan 
apothekers en geneeskundigen geoorloofd is, 
terwijl de opdracht niet verder reikt. De 
daarop steunende Ministerieele beschikking 
moet zich derhalve geheel bewegen hinnen 
de door den welgever aangegeven grenzen 
en kan dus nimmer eenige beperking of 
uitbreiding ·geven aan de verbodsbepaling 
van. art. 30 der Wet op de Artsenijbereid
kunst. Op dat artike1 nu moet de telaste
legging zijn gebaseerd, terwijl in de Mi
nisterieele beschikking door: den Rechter 
behoort te · worden nagegaan, of het bij dag
vaarding genoemde middel .als geneesmiddel 
is aangegeven door den Minister van Bin
nenlandsche Zaken en of de aangegeven 
hoeveelheid minder bedraagt dan die in 
lijsL C. genoemu. Het opschrift boven Jijst 
C. kan dus .nimmer een element der te
lastelegging bevatten, waarvoor ·uitsluitend; 
rekening moet worden gehouden met ue 
wet zelf. Is _dus een geneesmiddel ver
mengd of opgelost verkocht, dan is het 
m. i. voor de strafbaarheid voldoende, in
dien de dagvaarding den naam van het 
·middel · alsmede de daarvan verkochte boe
v eelheid vermeldt en is het, ongeacht het 
woeven aangehaald opschrift, verder 's 
Rechters taak te beslissen, of in verband 
met de menging of oplossing nog sprake 
kan zijn van· den verkoop van dat middel 
a.ls geneesmiddel m. a. w. of het middel 
door . de menging of oplossing niet van 
karakter is veranderd . 

Het tweede middel stelt: ,,Schending van 
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de artt. 211, 216 · en 221 Sv. in verb and 
met de artt. 1, . 22 en. 30 der Wet op de 
Artsenijbereidkunst, omdat het Hof eene 
veroordeeling heeft uitgesproken niettegen
staande de beklaagde was hulpapothekeres 
en haar niet ten laste is gelegd, dat zij 
de geneesmiddelen heeft verkocht buiten 
eene apotheek, althans buiten toezicht van 
een apotheker". 

Gelijke verdediging is voor het Hof ge
rnerd, dat ze eohter in de tiende overweging 
heeft terzijde gesteld, omdat niet ten !aste 
was gelegd overtreding ·van art. 22 der Wet 
op de Artsenijbereidkunst, doch van art. 
30,- hetwelk uitsiuifend als criterium stelt 
net niet zijn van apotheker of genees
irnndige. Tegen deze overweging richt zich 
het middel met de toelichting, dat art. 
30 niet derogeert aan de bevoegdheid in 
art. 22 aan hulp-apothekers en -leerling-· 
apothekers gegeven, terwijl 's Hofs op
vatting zou leiden tot deze conclusie, dat 
hulp-apothekers ook geen geneesmiddelen 
zouden mogen afleveren in eene apotheek. 

Het middel gaat klaarblijkelijk uit van 
deze onjuiste onderstelling dat beide ar
t1kelen een geheel zouden uitmaken. Niet:; 
is echter minder waar. Art. 30 staande in 
§ 5 als opschrift dragende: ,,Van ·het ver 
koopen van geneesmiddelen" verbiedt o. a 
aan ieder den verkoop behalve aan apo
·thekers en geneeskundigen, tot het afleveren 
van geneesmiddelen bevoegd. Aangenomen 
nu, dat onder ,,werkzaam zijn" in art. 
22 het recht tot verkoop begrepen is, dan 
behelst in zooverre laatstgenoemd artikel 
ten aanzien van hulp- en leerling-apothekers 
eene uitzondering op art. 30, waarop even
wel de beklaagde zich behoort te beroepen 
en die geen element uitmaakt van de ver
boden handeling. W aar de dagvaarding 

· daarmede in overeenstemming is, acht ik 
ook dit middel ongegrond (vgl. mijne con-
clusie, voorafgaand aan Uw arrest van 
15 Dec. 1913 W. 9591). 

Onder opmerking dat het beroep onbe
perkt is ingesteld en mitsdien in zooverre 
niet-ontvankelijk m·oet worden ve:rklaard,. 
strekt mijne conolusie overigens tot ver
werping. 

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

Seg·ers; 
Gelet op de middelen van cassatie door 

de requirante voorgesteld bij meinorie: (zie 
conclusie adv.-gen.); 

0. dat in het bestreden arrest na vernie
tiging van een vonnis van den Kanton-· 
rechtei: te Goor van 18 Maart 1913, wettig 
en overtuigend is bewezen verklaard· met 
requirantes schuld daaraan, dat zij op 25 
September 1912 te Goor zonder dat zij 
was toegelaten tot de uitoefenirig van het 
beroep van apotheker of van geneeskundige, 
bevoegd tot het afleveren van geneesmid
delen aan H. G. G., voor 75 cent heeft 
verkocht eene kleine hoeveelheid, in ieder 
geval minder dan 250 Gram lepelblad
spiritus, en eene kleine hoeveelheid, in 
ieder geval minder dan 300 Gram vloeibaar 
phenol, · hetgeen vervolgens · is gequalifi
c·eerd en waarvoor · straf is opgelegd, ge
lijk hierbciven is vermeld; . 

0. ten aanzien van het eerste middel: 
dat dit blijkens de foeliohting hierop 

neerkomt; dat waar .het. Hof zou toegeven, 
dat de · in de dagvaarding vermelde stof
fen zijn verkocht als bestanddeelen van een 
recept, .· nl. in vermengden staat, dit 
College ook had moeten aannemen, dat een 
mengsel verkocht. is en niet dat verkocht 
zijn de in de dagvaarding vermelde stof
feri, zoodat het arrest onvo1doende is ge
motiveerd, waar een veroordeeling is uit
gesproken wegens een antler feit dan be
wezen is; 

dat nu we! in het arrest is betoogd, dat 
waar stoffen in gemengden staat verkochl 
zijn, dat toch · die sto·ffen verkocht zijn, 
doch .dat zulks onjuist is en eene misken
riing .. oplevert van de bedoeling van lijsl 
C., uit het opschrift waarvan zou blijken, 
dat verschil gemaakt wordt tussohen ver
koop der 'in die lijst voorkomende stoffen 
afzonderlijk en in gemengden o± opgelosten 

. toestand speciaal wat de strafbaarheid 
betreft; 

0. hieromtrent: 
dat volgens art. 30 der sedert meermalen 

gewijzigde wet van 1 Jum 1865 (S. 61), 
regelende de uitoefening der artsenijbereid
kunst ·het verkoopen van geneesmiddelen, 
die door den Minister van Binnenl. Zaken 
eene Commissie van deskundigen gehoord, 
zijn_ aangewezen beneden een zeker door 
dien Minister voor ieder geneesmiddel vast 
te stellen minimum alleen wordt toege
laten aan apothekers en tot het afleveren 
van geneesmiddelen bevoegde geneeskuil
digen; 

dat aan andere personen die verkoop is 
verboden en dit zonder dat het artikel on-
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derscheid maaH of d.e geneesmiddelen a±
zoriderlijk worden verkocht dan we! in 
vermengden · toestand; 

dat nu voorzeker het opschrift der ter uit
voering van dit wetsvooi:schrift door den 
Min. van Binnenl. Zaken bij · beschikking 
van 1 Februari 1906 vastgestelde lijst Iuidt: 

,,C. Lijst van geneesmiddelen: die be
halve door de apothekers en door de 
geneeskundigen tot het afleveren van ge
neesmiddelen bevoegd, niet mogen worden 
verkocht - onverschillig tot welk doe! .:_ 
beneden de hoeveelheid in · die lijst voor 
elk dier middelen bepaald; met dien ver
stande, dat dit verbod ook betrekking ·heeft 
op als geneesmiddelen verkochte mengsels, 
orplossingeri;, aftreksels en andere berei
dingen, met behulp van een of meer der 
op de lijst genoemde middelen beneden de 
daarin opgegeven hoeveelheden bereid of 
waarin een of meer dezer middelen · be
neden die hoeveelheden ontstaan zijn''\ 
en uit dat opschrift inderdaad zou kunnen 
worden afgeleid, dat verkoop· van. mengsels 
van in de lijst voorkomende geneesmiddelen 
tieneden de daarin aangewezen minimum 
hoeveelheid alleen verboden is, wanneer 
zulk een mengsel · als geneesmiddel is ver
kocht, doch dat daaruit nog niet voortvloeit, 
dat bij verkoop van die geneesmiddeien in 
vermengden toestand niet meer van een 
verkoop dier stoffen sprake zou kunnen 
zijn; 

dat vermengihg van twee stoffen tenge
volge lean hebben, dat een nieuwe stof ont
staat, in welk geval aan verkoop dier niet 
bestaande stoffen niet meer valt te denken, 
doch dat dit geval zich geenszins bij iedere. 
vermenginog voordoet en requirante dan 
ook niet beweert, dat zulks ten deze het 
geval zou zijn geweest; 

dat z~ enkel betoogt, dat het feit, dat de 
in de dagvaarding bedoelde stoffen in ge
mengden toestand, dus als een mengsel, 
zijn verkocht, uitsluit veroordeeling wegens 
verkoop van ieder dier stoffen afzonderlijk; 

dat echter dit betoog is onjuist, vermits 
het feit, dat de bedoelde stoffen in ver
mengden toestand verkocht zijn, nu niet 
blijkt, dat zij daardoor hebben opgehouder.. 
te bestaan, niet verhindert aan le nemen, 
d;i,t die stoffen verkocht zijn, zoodat het 
Hof bewezen achtende, · dat de verkochte 
hoeveelheid 1epelblad-spiritus en vloei'harur 
phenol minder bedroeg dan de in lijst C. 
aangegeven minimum hoeveelheicl ook 

mocht aannemen, dat door dien verkoop 
het verbi:Jd van art. 30 der. wet werd 
overtreden; 

dat requirante nu· we! heeft betoogd, dat 
wanneer men te doen. heeft met verkoop 
van in lijst C. vermelde geneesmiddelen in 
mind~re hoeveelheid dan het in die lijst 
vermelde minimum, dit feit op zich zelve 
niet strafbaar :Zou zijn, wanneer die ge
neesmiddelen in vermengden toestand war
den verkocht en deze strafbaarheid alleen 
dan intreedt, wanneer het mengsel als ge
neesmiddel verkocht wordt, hetgeen niet 
:iou zijn gesteld of bewezen, doch dat 
dit betoog niet tot cassatie kan leiden, 
als zijnde in strijd met 's Hofs feitelijke 
eh in cassatie te eerbiedigen beslissing 
neergelegd in de Sste overweging van het 
bestreden arrest, luicl.ende: ,,dat de ver
koop daarvan - d. i. van o.e in ver
mengden toestand verkochte lepelblad-spi
ritus en vloeibaar phenol - inderdaad 
plaats had als geneesmiddel, welke omstan
digheid ook in de telastelegging duidelijk 
is gesteld"; 

· dat het middel derhalve niet gegrond is; 
0. ten aanzien van het tweede middel: 
dat dit blijkens de toelichting hierop 

neerkomt, dat waar vaststaat, dat beklaagde 
· hulpapothekeres is, zij ook bevoegd zou 
zijn tot het afleveren der in· art. 30 der 
wet op de· artsenijbereidkundige bedoelde 
geheesmiddelen, althans dat zulk een ver
koop niet stratbaar zou zijn, nu haar niet 
ten laste is gelegd, dat zij die geneesmid
delen heeft verkocht ·buiten een apotheek 
althans buiten toezicht. van een apotheker; 

0. dat art. 30 der meermalen genoemde 
wet geheel in het algemeen verhiedt den 

· verkoop der daar bedoelde geneesmiddelen 
beneden de door den Minister van Binnenl. 
Zaken vast te stellen hoeveelheid ·en dat 
daar bloot eene uitzondering wordt ge
maakt voor apothekers en geneeskundigen 
tot het a±leveren van geneesmiddelen be
voegd, en geenszins voor hulpapothekers; 

dat deze niet zijn te rangschikken onder 
de apothekers, maar blijkens art. 1 der · 
wet naast deze een groep van personen 

· vormen, ~ie onder zekere voorwaarden 
tot de uitoefening der artsenijbereidkunst 
bevoegd zijn; 

dat nu een ·hulpapotheker we! volgens 
art. 22 der wet onder t,;,ezicht van een 
apotheker of geneeskundige' bevoegd to,t 
het afleveren van geneesmiddelen in een 
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apotheek werkzaam mag zijn, en, zoo dit 
het geval is, in die- apotheek de in art. 30 
bedoelde geneesmiddelen beneden de . door 
den Minister vastgestelde minimum-hoeveel
heid mag verkoopen, omdat dit behoort tot 
het verrichten van werkzaamheden in eene 
apotheek, waartoe hij bevoegd is, maar 
dat men in zulk een geval te doen ·heeft 
met eene uitzondering op de verbodsbepa
ling van welke strafopheffende omstan
digheid in de dagvaarding niet behoeft 
te worden vermeld, dat zij niet bestaat; 

dat wanneer nu requirante zich te harer 
verdediging bloot heeft 'beroepen op tle 
omstandigheid; dat zij hulp-apothekeres is, 
die· omstandrgheid op zioh zelve de straf
baarheid . van het ten laste gelegde en be
wezen verklaarde feit niet kan opheffen; 

.dat derhalve ook dit middel niet tot cas
satie kan leiden; 

Verwerpt het beroep. 
(Ned. Jur.) 

20 April 1914. MrssrvE van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken aan de Commis
sarissen der · Koningin in de provincien, 
betreffende aanvragen bewijzen van Neder
landerschap. 

N aar. aanleiding van eene klacht over het in 
rekening brengen van zegelkosten voor eene 
aanvraag als navermeld, heeft de Minister van 
Buitenlandsche Zaken, in verband met het 
ingewonnen advies van den Minister van Finan
cien, een nieuw model vastgesteld voor de aan
vragen voor een bewijs van Nederlanderschap, 
welke door Nederlandsche consulaire ambte
naren · aan . de burgemeesters worden gezonden 
ten behoeve van _in Duitschland verblijvende 
personen. Dat formulier bevat uitvoeriger 
gegevens, terwijl daarop de plaats voor de hand
teekening van den belanghebbende door eene 
perforatielijn is afgescheiden van het overig 
deel. Daardoor is verzekerd, dat voor die 
aanvragen geen zegelrecht verschuldigd is, en 
kan bovendien de handteekening gemakkelijk 
worden afgescheiden om op het bewijs van 
Nederlanderschap te worden geplakt. 

Ik heb de eer UH.E.G. te verzoeken, de burge
meesters· in Uwe provincie hiermede in kennis 
te stellen met verwijzing naar het verzoek, 
vervat in mijne·circulaire van 17 Januari j.l., 
n°. 239, afd. B.·B. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
Voor den Minister, 

De 'Se~retaris-Generaal, J. B. KAN. 

24 :April 1914. BESLUIT, tot vaststelling van 
de in rich ting van den Rijkswaterstaats-. 
dienst, als bedoeld. bij art. 5, tweede lid,. 
der· wet van 10 November 1900 (Staats
blad n°. 176), houdende algemeene regels 
omtrent het waterstaatsbestuur. S. 186. 

WrJ WILHELlVIIN A, ENZ. 

. Op. de voor.dracht van Onzen .. Minister van 
Waterstaat van 17 Maart 1914, L•. B., afdee
ling vVaterstaat; 

Gezien artikel 5, tweede lid, der wet van 
10 November-,1900 (Staatsblad· n°. 176), hou
dende algemeene regels omtrent het water
staatsbestuur; 

Den Raad van State gehoord, sdvies van 
14 April 1914, n°. 24; 

Gezien bet nader rapport van Onzen Minister 
voornoemd, van 22 April 1914, L•_ D, afdee
ling Waterstaat; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. De Rijkswaterstaatsdienst onder de 

bevelt'ln van Onzen Minister Yan Waterstaat 
omvat den dienst ten aanzien van: 

i0. · het verzamelen van gegevens voor de 
nauwkeurige kennis van den waterstaatstoe
stand des lands ( ,,algemeene dienst'' ) ; 

2°. aanleg, beheer en onderhoud van- en 
toezicht over waterstaatswerken ; 

3°. Het oppertoezicht over. alles wat den 
Waterstaat betreft; • 

40_ de zorg voor de naleving der wetten en 
verordeningen, concessien en vergunningen 
betreffeI)de den ,:Waterstaat_; 

5°. in het algemeen alle waterstaatsaange
legenheden van Rijksbelang. 

De Rijkswaterstaatsdienst betreffende de 
spoorwegen is, evenals de dienst der ·1andsge. 
bouwen, ond~rwerp van afzonderlijke regeling. 

2. Voor den dienst in artikel.1, eerste lid, 
omschreven zijn er : 

ten: hoogste twee inspectien, en 
ten hoogste elf directien. 
De. omvang der inspectien en directien zal 

door Ons worden bepaald. 
Onze ~iinister voornoemd _bepaalt, voor zoo

veel _noodig, de arrondissementen waarin elk 
der directien zal. zijn verdeeld .. 

3.. In elke. inspectie is het algemeen. beleid 
en toezic):It betreffende_ den dienst in de daar
onder ressorteerende directien opgedragen aan 
een inspecteur-generaal van, den Rijkswat'er
staat. 

In elke: directie is bet onmiddellijk toezicht 
op de uitoefening van de11 dienst en do leiding 



I· 
!. 

187' .24 A: P 'R I L. ·. 

yan· zaken opg~dragen: aan e·en hoofdingenieur- diploma als zoodaµig volgens · de wet .. hebben 
directeur vaxi den Rijkswaterstaat. , . verkregen en die naar Ons ·oordeel da_arvoor . 

De dienst in . elke directie wordt voorts, in aanmerking- komen. , 
onder leiding van denshoofdin'genieur-directeur, Tot opzichter van·.•den. Rijkswaterstaat zijn 
tiitgeoefend door hoofdingenieurs en ingeni~ alleen. ·benoembaar zij die een diploma-weg~ns 
eurs belast met den arrondissementsdienst, en, voldoend afgelegd examen als zoodan_ig of een 
door de orider deze ·in-.elk .arrondissement ander, daarmede door Ons· gelijk te .stellen· 
geplaatste· ingenieurs en opzichters; de laatsten diploma hebben verkregeil. 
voor de dienstkringen, waarin elk arrondisse- De·'.vereischten. :voor het.verkrijgen van het 
ment door. 'Oi:izen, Minister •·van -•Waterstaat diploma ·als. opzichter· en voor. de, benoeming. 
wordt verdeeld,, · .. _. tot bureelambtenaar en tot ambtenaar bij _d!ln 

Door Ons·· -kan worden: bepaald, dat de·'1ei-. algemeenen dienst worden door Onzen ~i-· 
diilg'-van· zaken in· meer dan.eeoe·directie, zal nister van Waterstaat vastgesteJd .. ·. 

· zijn opgedrag'en- aan .. een_.hoofdingeriieur-direc-· 6. Er· zullen- zijn : · 
teur. . 'ten .hoogste twee inspecte.urs-generaal ; 
·' Iri: bijzondere · gevallen. zal ue ·. leiding · en ten: hoogste .elf. hoofdingenieurs-directeuren, 

. uitvoering vari- groote ,werken door· Ons kun-- verdeeld ·in· tw~e klassen; 
nen worden opgedragen aan hoofdingenieurs . ten ,hoogste zestig fogenieurs, .verdeeld in 
en ingenieurs, niet met den ··dienst· van ,een drie klassen; 
arrondissement. belast;· . · · ten. hoogste. honderd _vijftig opzichter~, ver-

4. De in artikel 3 genoemde· h<iofdafubte- deeld in ·vier klassen; 
riaren en· ambten'aren worden bijgestaan· door •ten hoogste h<;>nderd dertig. bureelambtena-. 
verdere ambte!iaren; a:ls : · ren, verdeeld. in drie klassen; . 

• ·· hoofdingenieurs, tijdelijke · hoofdingenieurs, ten hoogste vijf en twintig ambtenareI.). bij den 
ingeniehrs; tijdelijke· ingenieurs, ·opzichters, algemeenen • dienst,. verdeeld _in twee klassen, 
adjunct-opzichters, tijdelijke 'opzichters-teeke- De ingenieurs, . die -wegens den hu_n opge-

. naar en btiiterigewone· opzichters,· havenmees- dragen belangrijken ,werkkring .. daar'lcoor .naar 
ters en · siuismeQsters · bif d.e· grootes ka'nalen en Ons, oordeel in , aanmerking km;nen, :Zu}len tot 
zeehav_ens, bureelamhtenai:en, ambtenaren .bij hoofdingenieur kunnen .. wprden-benoemd. 
den algerneenen. •dienst,-: ·hoofdopzieners en -7. -De--jaarwedden .der ambtenar_en, JI.l- art .. 6 
cipzieners, ·. opzichters-electrfoien en · hoofd- bedoeld, bedragen voor: 
machinisten bij de Rijkselectriciteitswe,rken; -·,de .inspectetirs-generaal.f 6500;.,, .. 
sto'iimgemalen- · ,foz: , bakeilmeesters en voorts · de_. . hoofdingenieurs-directeuren • der. · lste 
door beambten als: ·-co.', klasse, ten· ,minste f .5700, en teri ,hoog~te 
-''haven"' •en sluisineesters: bij: de, kleine ·kana:. f 6000; 
len en havens, sluis~ en brugwachters; rivi{lr- de hoofdingenieurs-directeuren der 2de klasse, 
en kanaalbeainbten',. electriciens,-,ma:chinisten ten minste /5300 en.,ten hoogste f-5500; , 
en de verder n'oodige beambten. -~ .· :de- hoofdingenieurs ten minste f.4500,en ten 
'' 5'. .. De ambteriaren-:van den'Rijkswaterstaat; · hoogste f 5000;. 

genoemd in de artikelen. 3 'en· 4,• warden ·door, de ingenieurs -der- lste. klasse, ten minste 
Ons, en voor ·zooverre ·· zij · tijdelijk warden /3600 en ten ho.ogste\f 4000; :: 
alingesteld-·alsmede de· beambten -bedoeld•·in ,de. ingenieurs der: 2de klasse; ten, minste 
artikel 4, door'Ons ofvah Orizentwege benoemd, f 3000. en· ten-.hoogste f 3400 ;,., . 
geschorst-en·,ontslagen. · . . . .. de •i11g1Jriieurs .. •der 3de klasse, ten· minste 

-Tot ingenieur van den Rijkswaterstaat,zullen /2000 .en ,ten hoogste /2800; 
alleen· •· penoembaar' · zijn zij die het · diploma de opzichters der lste klasse, ten , minste 
van .. civiel-ingenieur volgens , de· wet ,he b ben f 2000. en ten :,lioogste f 2400·; .. :-
verk;egen: daarna ·ten minste twee jaar. tijdelijk ·. de opzichters .der 2de klasse, .ten min_ste 
bij- het Rijk of-elders werkzaam zijh geweest en f 1600 en ten hoogste f:1800 ;,, 
op- de door:-Ons of van,Onzentwege te.bepalen de opzichters der ·3de klasse, ten- ininste 
wijze blijk hebben gegeven·de noodige geschikt• f 1400 en ten hoog~te J,1500 ;, : .. 
heid voor eene vaste aanstelling: te. bezitten:: · · de opzichters , der. · 4de klasse, ten, minste 

Ongeacht de :vorenstaande bepaling · kunnen f 1000_ en ten hoogste f 12qo:: J; . 

in .buitengewone gevallen tot hoofdingenieilr, . ,_benev.ens _vrije waning -:voor zoqveel dpor 
· belast met :-de Jeidirig 'van groote- :werken, ·ons· of van ,Onzentwege ,het genot daar_van 
,warden :benoemd· civief-ingenieurs, 'die ·het aan de standplaats wordt ·.\cerbonden, of eene 
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door Ons tebepalen toelage, wegens het"gemis, 
daarvan; 

· de bureelambtenaren der lste klasse, 1.en 
minste /1300· en ten hoogste f1600; 

de bureelambtenaren der 2de klasse, ten 
minste f 900 en ten hoogste f 1200 ; 

de bureelambtenaren der 3de klasse, ten 
minste f 400 en ten hoogste f 800 ; 

de ambtenaren bij den algemeenen dienst 
der lste klasse, ten minste f 1050 en ten 
hoogste f lcOO ; 

de . ambtenaren bij den algemeenen dienst 
der 2de klasse, ten minste f 400 en ten hoog
ste flOOO. 

De bezoldigingen der in art. 4 bedoelde 
tijdelijke hoofdingenieurs, tijdelijke ingenieurs, 
tijdelijke opzichters-teekenaar en buitengewone 
opzichters, havenmeesters en sluismeesters bij 
de groote kanalen .en zeehavens; hoofdopzie
ners en opzieners ; opzich ters-clectricien en 
hoofdmachinisten bij de Rijkselectriciteitswer
ken, stoomgemalen enz.; bakenmeesters en 
der in dat artikel bedoelde beambten worden 
in elk bijzonder geval door Ons geregeld. 

8. De bevordering tot hoofdingenieur, tot 
hoofdingenieur-directeur der 2de klasse en tot 
inspecteur-generaal geschiedt bij · keuze. 

Alleen de meest geschikte ingenieurs komen 
voor die bevordering in aanmerking. 

Bij gebleken geschiktheid geschfodt de be
vordering: 

tot hoofdingenieur-directeur der lste klasse 
uiterlijk vijf jaar na de benoeming tot hoofd
ingenieur-directeur der 2de klasse; 

tot ingenieur der 2de en lste klasse respec
tievelijk na tien en achttien jaar dienst. 

Bet aantal hoofdingenieurs-directeuren der 
lste klasse zal echter nimmer beneden 5 dalen. 

Voor de opzichters geschiedt bij gebleken 
geschiktheid de bevordering: 

tot opzichter der 3de, 2de en lste klasse respec
tievelijk na acht, twaalf en twintig jaar dienst. 

De bevordering van de bureelambtenaren 
tot de 2de en lste klasse geschiedt bij gebleken 
geschiktheid respectievelijk na acht .en acht
tien jaar dienst. 

De bevordering tot ambtenaar bij den alge
meenen dienst der lste klasse geschiedt bij 
gebleken geschiktheid na twaalf jaar dienst. 

De eischen, waaraan zal moeten worden 
voldaan, om van de geschiktheid tot bevorde
ring te doen blijken, worden door Onzen Mi
nister van Waterstaat bepaald. 

9. De jaarwedde van de in artikel 7 genoem
de ambtenaren wordt bij gebleken geschiktheid 
verhoogd als volgt: 

voor de hoofdingenieurs-directeuren der 
lste klasse, na 3 jaar dienst in dien rang, tot 
f6000; 

voor de hoofdingenieurs-directeuren der 
2de klasse, na 3 jaar dienst in dien rang, tot 
f5500; 

voor de hoofdingenieurs, na 3 en 5 jaar 
dienst in dien rang, tot f 4800 en, f 5000; 

voor de ingenieurs der lste klasse, na 20 en 
24 jaar dienst, tot f 3800 en f 4000 ; 

voor de ingenieurs der 2de klasse, na 12 en 
14 j~ar dienst, tot f 3200 en f 3400; 

voor de ingenieurs der 8de klasse, telkens 
na twee jaar dienst,_ met f 200 tot dat het 
maximum is bereikt ; 

voor de opzichters der lste klasse, na 26 en 
30 jaar dienst, tot f 2200 en f 2400; 

voor de· opzichters der 2de klasse, na 18 jaar 
dienst, tot f 1800 ; 

voor de opzichters der 3de klasse, na 10 jaar 
dienst, tot f 1500 ; 

vo:ir de opzichters der 4de klasse, na 2 en 
4 jaar dienst, tot f 1100 en f 1200 ; 

voor de bureelarribtenaren der lste klasse, 
na 21; 23 en 25 jaar dienst, tot f 1400, f 1500 
en·Jl600;. 

voor de bureelambtenaren der 2de klasse, 
na 11, 13 en 15 jaar dienst, tot f 1000, f 1100 
en fl200; 

voor de bureelambtenaren der 3de klasse, 
na 1, 3, 5 en 7 jaar dienst, tot f 500, f 600, 
f700 en /800; 

voor de ambtenaren bij den algemeenen 
dienst der lste klasse, na 2, 4, 6, 8, 10 en 12 
jaar dienst in dien rang, tot f 1150, f 1250, 
fl350, J1450, fl550 en fl600: 

voor de ambtenaren bij den algemeenen 
dienst der 2ue klasse, na 1, 3, 5, 7, 9 en 11 
jaar dienst in dien rang, tot f 500, f 600, f 700, 
f 800, f 900 en f 1000. 

Door Ons kan aan bu~eelambtenaren en 
aan ambtenaren hij den algemeenen dienst 
der lste klasse, die 30 jaar dienst hebben, 
bij gebleken geschiktheid, nog eene verhooging 
van jaarwedde van f 200 worden toegekend. 

Onverminderd het in artikel 7 bepaalde ten 
aanzien van de traktementen,.kunnen toe]agen 
worden . toegekend aan hoofdingenieurs-direc
teuren, hoofdingenieurs en ingenieurs wegens 
den hun opgedragen meer belangrijken werk
kring of om andere redenen, mits de hiervoor 
benoodigde gelden op de begrooting bepanlde
lijk voor dit doel zijn beschikbaar gesteid. 

Ten annzien van ·deze toelagen wordt door 
Ons beschikt bij gemotiveerd besluit. 

10. Door Ons wordt voor ingenieurs, die 



189 25, APRIL .. 1914 

tijdelijk bij het .Rijk of elders werkzaam zijri 
geweest bij aanstelling of herplaatsing bepaald, 
wellr gedeelte van den tijd, dien zij: ineer da'n 
twee jaar· als . zoodanig werkzaam waren, ·als 
dienst bij den Rijkswaterstaat, bedoeld in de 
artt. 8 en 9; zal medete llen. 

Bij vaste aaristelling in eene der overige 
betrekkingen, in dit besluit bedoeld, waarin 
de betrokken ambtenaar of- beambte · reeds 
tijdelijk diensten heeft; bewezen die ·voor de 
toekenning van pensioen in ·.aan:inerking zijn 
gebracht, komen. deze mede. ·iii aaiminerking 
als dienst l:iij' den <Rijkswaterstaat· in, de boven
ge:inelde artikelen. bedoeld. 

11. De aanspraken op traktements- .en rangs, 
verhoogingen, · bedoeld in ,de artt. 8 en 9 van 
dit besluit, houden op·; ingeval verlof buiten 
bezwaur van de!:! Lande gedurende meer -dan 
vijf achtereimvolgende jaren is' genoteri. 
"12. Bij · berioeming of bevorderin1 tot eeri 

der · voormelde betrekkingen of rangen in- den 
loop van een kwartaal, worden de biervoor 
vermelde tijdvakken geacht aan tel vangen 
met den eersten dag van het kwartaal, volgende 
op dat, · waarin, de benoeming is µJschiedt. · 

De- ·op· 'den dag der bekrachtiging\ van- dit 
besluit in ·dienst zijnde ambtenaren ldie _naar 
voormelde- regelen aanspraak:·hebben op eene 
hoogere bezoldiging, dan zij op bedoelderi dag 
genieten, worden in het genot gesteld van 

die hoogere bezoldiging,_ te rekene~ van ·af 
1 Mei 1914. ' · · . · 
•· 13·_. De ambtenaren en beambten leggen, 
alvorens in'· dienst te treden, den v lgenden 
am btseed of belofte af : ,, · /· · · · 

,,~k- _zweer '.beloof) getrouwheid aa~ de 
Konmgm; dat ,1k de wetten en verordenmgen 
van den· Staat -zal nakomen, -en ondJrhouden 
en dat ik mij in den dienst nauwk~urig zal 
toeleggen op de, vervulling mijner ve1plichtin
gen, overeenkomstig de mij te geven instruc-
tl·e··n" · --. ·.· · ... I ' . . . '· ' 

,, Zoo waarlijk helpe mij God almachtig" . 
(,;Dat beloof ik"); · , · · I . 
Deze ·eed of belofte ·wordt afgelegd door de 

hoofdingenieurs en de irigenieurs lvoor de 
Rechtbank, door. de• overige ambte11a~en en de 
beambten voor den Kantonrecbtei· hunner 
standplaats. · . · . . 

14. Betreffende vergoeding voor b reel- en 
verplaatsingskosten, kosten voor lokaalhuur, 
-voor, h·et gebruik van automobielen,lmotorri} 
wielen en rijwielen, ten behoeve van .den 
dienst, ·en voor het verrichten van eldwerk, 
alsmede -alle andere vergoeding en abdere toe
lagen, dan die bedoeld iri de voorlaat!ste·alinea . . I 

van artikel·· 9 van dit besluit, aan de a'mbte: 
naren en beambten van den Rijkswaterstaat, 
warden ·de verde'r:·noodige regels ·afzonderlijk 
door Ons vastgesteld. 

15. Werk- en dienstkring en -instructien van 
de ambtenaren en. beainbten van den Rijks
waterstaat worden .door .. of van wege Onzen 
Minister van Waterstaat vastgesteld. ,-

16. Ret Koninklijk besluit van- 20 Mei 1913 
(Staatsblad. n°. 189) ·is -ingetrokken. 

17. Dit besluit treedt ·in :werking. op den 
tweeden dag na de.dagteekening van liet Staats
blad en de Staatscou,·ant, waarin het is geplaatst. ,, 

Onze Minister van Waterstaat is bellist.met 
de uitvoering vari dit besluit, hetwelk tegelij
kert.ijd in het Sfaatsblad en in de Staatscourant 
zal worden . geplaatst en aan den Raad , van 
Stitte in afschrift zal worden medegedeeld;-

's-Graven·hage, den 24steri ·April 1914. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, 0. LELY. 

(Uitgeg, 29 April 1914.) 

25 April 1914. BESLUIT, tot wijziging .van het 
Koninklijk . besluit van 17 .l!'ebruari 1914 
(Staatsblad n•. 33), houdende bepalingen 

· omtrent de uitgifte, opzegging; aflossin~ en 
rentebetaling van schatkistbiljetten. S.187. 

'WIJ WILRELMIN A,, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van den 9den Maart 1914, n°. 144, 
Generale Thesaurie ; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
7den April 1914, n°. 119) ; 

Gelet op het nader ,rapport van ·onzen 
Minister voornoem:d van den 22sten April 
1914, n°. 25, Generale Thesaurie; 

Hebben goedgevonden eri verstaan: 
Art. 1. Artikel 3, 2de lid, van Ons ·besluit 

van den 17den Februari 1914.(Staatsblad n°. 33), 
houdende bepalingen omtrent de uitgifte,- op
zegging, aflossing ·en rentebetaling van schat• 
kistbiljetten wordt ingetrokken. 

2. • Dit · besluit treedt · in ·werking op den 
tweeden· dag na dien der dagteekening . van 
het:Staatsblad en van de Staatswurant, waarin 
het geplaatst · is. 

Onze Minister, van Financien is belast :met 
de •uitvoering van dit besluit,; dat gelijktijdig. 
in het Staatsblad en in de Staatscourant zal 
worden geplaatst en waarva~ afschrift zal 
worden gezonden aan, den Raad van State. 
· 's:Gravenhage, den 25sten .l\pril 1914. 

w:i;qrnLMINA. 
De Ministerwn Financien; · BERTLING. 

. (Uitg,g. :_19 Mei l\Jl4.) 
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27 April 1914. BESLUIT, houdende a_anvulling 
en wijziging van bet reglement voor den 
dienst der Rijk~telegraa£, vastgesteld bij 
Koninklijk besluit van 14 Juni 1913 (Staats
blad n~. 275). S. 188. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

·· Gezien · de Telegraaf- en Telefoonwet 1904 
(Staatsblad n°. 7); 

Op de voordracht-·van, Onzen Minister 'van 
Waterstaat van 16 Februari 1914, n°:20, A£dee
ling Posterijen en Telegrafie ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
10 Maart 1914, r..0

• 27); 
Gezien bet nader rapport van Onzen··Minister 

van Waterstaat van 23 April 1914, n°. 19, Af
deeling Posterijen en Telegrafie ; 

Rebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
Art. 1. In artikel 15 van het reglement voor 

den dienst der Rijkstelegraaf vastgesteld bij 
Ons besluit van· 14 Juni 1913 (Staatsblad 
n°. 275), wordt· tusschen het 3de en bet 4de lid 
opgenomen een nieuw lid van den volgenden 
inhoud: 

,;De in de adressen van de hicrvoren in dit 
artikel bedoelde telegrammen voorkomende 
namen van straten, grachten, buurten, pleinen, 
boulevards en andere benamingen .tot aandui
ding ·van · open bare wegen, alsmede huisnum
mers, of de in de plaats daarvan gebezigde 
aanduiding van gebouwen, warden kosteloos 
overgebracht." 

2. Het bepaalde sub 2°, in bet 5de lid van 
bovengenoemd artikel 15 wordt_ gelezen als 
volgt: 

,,'2°.' de kosten voor de verzending langs de 
lijnen van het telegraafnet, berekend naar de 
gewone regelen, met dien verstande, dat, met 
afwijking van het bepaalde in bet eerste, 
tweede, derde en vierde lid van dit artikel, 
deze kosten voor telegrammen, afkomstig van 
of bestemd voor N ederlandsche kantoren te land 
en te wisselen door tusschenkomst van Rijks
kuststations, bedragen 2 cent per woord met 
een minimum- van 20 cent per telegram en dat 
de in de adressen van laatstbedoelde telegram
men voorkomen:de benamingen tot aanduiding 
van openbare wegen, alsmede huisnummers, of 
de in- de·plaats ·daarvan gebezigde aanduiding 
van gebouwen:, niet kosteloos worden overge
bracht!'. 

3·. Dit besluit treedt in werking op den 
tweeden dag na dien der dagteekening van .het 
Staatsblad en de:Staatscottrant, waarin bet is 
geplaatst. 

Onze MiI,ister 'van Wa~erstaat is belast met 
de uitvoering ·van' dit besluit, dat gelijktijdig 

in . het Staatsblad en in de Staafscottrant zal 
warden geplaatst en waarvan afschrift zal wor
den gezonden aan den Raad van State. 

's-Grnvenhage, den 27sten April 1914. 
WJLHE LM IN A. 

De Miniete,· van Waterstaat, 0. LELY. 

(Uitgeg. 12 Mei 1914.) 

28 April 1914.· BESLUIT, betreffende de 
bepaling· van de woonplaats van een arm

. lastige krankzinnige. 
WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Beslissende het geschil betreffende de woon
:plaats van den armlastigen krankzinnige. 
A. SWELHEIM ; 

Den Raad van State, afdeeling voor de ge
schillen van bestuur, gehoord, advies van 8 April 
1914, n°. 60 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 25 April 1914, 
n°. 4299, afdeeling Volksgezondheid en Arm
wezen; 

Overwegende, dat bet geschil is ontstaan 
tusschen de besturen der gemeenten Rhenen 
en Amsterdam en dat Gedeputeerde Staten van 
Utrecht en Noordholland op wier uitnoodiging 
de kantonrechters te Wageningen en te Amster
dam eenige getuigen hebben gehoord, er niet 
in zijn geslaagd het geschil in der. minne bij 
te leggen; 

dat ABRAHAM SwELHEIM, geboren den 
2.November 1876, bij zijne moeder inwoonde te 
Rhenen, waar hij, als sigarenmaker aanvankelijk 
op eene fabriek werkzaam was ; dat hij door 
achteruitgang zijner geestyermogens de ge
schiktheid verloor op de fabriek te werken, doch 
thuis nog bezig bleef met bet strippen van tabak; 
dat toen hij ook dit laatste niet meer kon doen, 
zijne moeder, die door zijne werkeloosheid bijna. 
geheel zonder inkomsten was, in Augustus 1912 
met hem naar Amsterdam verhuisde, waar 
beiden kwamen inwonen bij zijn zwager l\L MoL; 

dat tijdens zijn verblijf aldaar nog getracht 
werd hem op eene fabriek tabak te laten strip
pen, <loch zijn geestestoestand dit verhinderde 
en er toe leidde, dat hij op den 1 November 
1912 met eene kostengarantie van Burgemeester 
en Wethouders van Amsterdam in het gesticht 
,,Het Apeldoornsche Bosch" te Apeldoorn ~er 
verpleging is opgenomen ; 

Overwegende, dat A. SWELIIEIM in Augustus 
1912 de gemeente Rhenen heeft verlaten, waar
door hij ophield in die gemeente zijn hoofd
verblijf te hebben, zoodat reeds uit dien hoofde 
deze gemeente niet als woonplaats van dezen 
a.rmlastigen krankzinnige voor de toepassing 
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van art. 39· der Armenwet kan worden ~ange-
~ezen; · , · ·. ·· '··. . j

1 

• ' 

. dat imm,ers van het begrip woonplaa~~iin den 
zin van art: 74 van ·het Burgerlijli: Wetboek 
een noodzakelijk element is he_t hebben Janeen 
hoofdverblijf · en geen . woonplaats in eenige 
gemeente bestaanbaar is zonder de aanwezigheid 
van dit feitelijk element ; 

Overwegende wfolers; dat Jt. SWELREIM te 
Amsterdam zijne werkelijke waning· had ten 
tijde dat de rechterlijke machtiging om hem in 
een gesticht voor krankzinnigen te plaatsen, 
werd aangevra!J,gd ; · 

dat desniettemi'n ciok deze gemeente niet als 
woonplaats voor ·de toepassing van artikel 39 
der Armenwet in aarimerkirig kan komen ; 

dat · immers voor het vestigen van · eene 
woonplaatstwee elementenmoeten sanienvallen, 
te weten de werkelijke woning op eene··plaats 
en het voornemen, zich aldaar· te vestigen ; 
· dat gegronde twijfei bestaat of A. SWELREIM· 
·bij zijn vertrek naar Amsterdam in staat is 
geweest, het 'vci_ornemen ·te koesteren,' zich 
aldaar te vestigen:, en hij dus niet kan warden 
geacht, in laatstbedoelde gemeente · zij n woon
plaats te hebben· gevestigd ; 

dat onder deze omstaridigheden geene woon
plaats binnen het Rijk is aah te wijzen die met 
de kosten van verpleging" van dezen verpleegde 
in een krankzinnigengesticht ZOU moeten 

· ~o~den belast ; , 
Gezien de Armenwet ; 

Hebben goedgevonden' en verstaah: 
te verkiaren, dat geene gemeente als woon

, plaats van den armlastigen krankzinnigen 
A. SwELREIM vcior de toepassing van art. 39 
cl.er Armenwet kan worden,aangewezen. 

Onze Minister van Binnehlandsche Zaken is 
belast enz. (W: v. D. B. A.) 

28 April 1914. · BEscHIKKING van ·den Minis
ter van Oorlog, houdende mededeeling 
van ee:ri wijziging van het Koninklijk 
besluit van 17 October 1913, houdende 
verdeeling van·het Rijk in·landweerdistric

. ten en aanwijzing van de standplaatsen, 
,;a:ri landweerdistrictscommaridanten; 

De Minister van Oorlog, , . , 
Gezien de wet van 1 December 1913 (Staais-

blad n°. 419); · 
Brengt, , bij de:r.e, ter ke'nnis vari de Land

macht: 
1°. enz. 
2°. dat in den bij bet Koninklijk Besluit van 

17 October 1913, n°. 32, behoorenden staat 

betreffende de verdeeling van het grondgebied 
van het Rijk in landweerdistricten, .bij land-: 
weerdistrict Devenfer in plaats van : 

-Almelo (Ambt-) I Overijssel. 
Almelo (Stad) id. 

moet warden gelezen : 
Almelo. I Overijssel. 

3°. enz. 

V oor den Minister, 

De Secretaris- Genei·aal, A. J. DooRMAN. 

30 April 1914. BESLUIT, tot schorsing van het 
besluit van den Raad der gemeente Ambt
Hardenberg van 28 'Januari 1914, strek
kende tot opheffing van de openbare lagere 
school in de buurtschap Rheeze. S. 189. 

"Geschorst tot 1, November 1914. 

l Mei 1914 . .BE~LUIT, houdende wiJziging van 
hilt ,,Octrooigemachtigdenreglement (Staafs
blad n°. 106 van 1912)". S. 190. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht va?\ Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van-23 M.aart 
1914, n°. 2801, afdeeling Handel; 

Gezien Ons besluit van deu- 18deri, :Maart 
1912 (Staatsblctd n°. 106); houdende vaststclling 
van· een Reglement betreffende het' optreden 
als gemachtigde voor den Octrooiraad; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
:ll April 1914, n~. 21); 

Gelet op het n·ader rapport van Onzen voor
noemden .Minister van 28 April 1914, n°. 5108, 
afdeeling Ha~del : 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat de ·eerste volzin van het derde 

lid van artikel 12 van het ,,Octrooigemachtig
denreglement (Staatsblctd n°. 106 van 1912)'? zal 
warden gelezen als volgt: 

,,3. Van de verplichting in het tweede ·lid 
bedoeld, kan door den Octrooiraad vrijstelling 
warden verleend, wanneer de ingeschrevene 
voldoet aan de vereischten, gesteld bij artikel 3, 
derde lid, ·sub a, b of cyan dit reglement of _aan 
eene Rijks-Universiteit of daarmede wettelijk 
gelijkgestelde inrichting den ,graad van doctor 
in de reclitswetenschap heeft ,:verkregen, en ten 
gerioegen ·van dien Raad schriftelijk aantoont, 
dat hij zich reeds gedurende .. vijf jaren in; zijn 
beroep heeft .bezig gehouden· met de behande
ling van aanvragen om octrooi in het buiten
land of met andere octrooiaangelegenheden." 

Onze · Minister voornoemd i~ belast met de 
uitvoering van dit beslufti; hetwelk in het 
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Staafsblad geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

's-Gravenhage, den lsten Mei 1914. 
WILHELMINA. 

De 11fin. van Landbowo, Nijve:rheid en Handel, 
TREUll. 

(Uitgeg. 9 Mei 1914.) 

1 Mei 1914. BESLUIT, houdende aanwijzing 
van de autoriteit, bedoeld in artikel 1 van 
elk der onderscheidenlijk bij de wet van 
31 December 1906 (Staatsblad no. 369) en 
bij de \Vet van 30 Maart 1912 (Staatsblad 
n°. 132) goedgekeurde internationale-Rege
lingen. S. 191. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Justitie, van den 5den .Februari 1914, 2de af
deeling A, n°. 635; 

Gelet op artikel 1 van de bij de wet van 
31- December 1906· (Staatsblad n°. 369) goed
gekeurde internationale Regeling, strekkende 
tot bestrijding van den vrouwenhandel, en op 
artikel l van de bij de wet van 30 Maart 1912 
(Staatsblad n°. 132) goedgekeurde internationale 
Regeling, strekkende tot beteugeling van de 
verspreiding van ontuchtige uitgaven, van 
welke verdragen de bekrachtiging, voorzooveel 
Nederland betreft, onderscheidenlijk op 14 Ja
nuari 1907 en op 8 Juni 1912 te Parijs heeft 
plaats gehad ; 

Het wenschelijk achtende krachtdadig mede 
te werken tot de bestrijding van den vrouwen
handel en tot de beteugeling van de versprei
ding van ontuchtige uitgaven en mitsdien het 
noodig oordeelende nader te regelen de aange- · 
legenheid, voorzien bij Ons besluit van den 
13den l\faart 1908 (Staatsblad no. 85) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
l 7den 'M:aart 1914, n°. 54) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Justitie, van den 29sten April 1914, 2de 
afdeeling A, n°. 505; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met intrekking van Ons voormeld Besluit 

van· den 13den Maart 1908 (Staat_sblad n°. 85), 
te .bepalen : 

Art. 1. Ter uitvoering van het bepaalde 
in artikel 1 van de bij de wet van 31 December 
1906 (Staatsblad n°. 369) goedgekeurde inter
nationale ,,Regeling" ·tot bestrijding van den 
zoogenaamden handel in vrouwen en meisjes, 
en van het bepa3:lde in de artikelen 1 en 3. van 
de bij de wef vin 30 ·Maart 1912 (Staatsblad 
n°. 132) goedgeke,;irde internationale ,,Regeling" 

t1t. beteugeli_ng v_an _de vei;spreiding van on
tnchtige uitgaven, is te Amsterdam geyestigd 
een Rijksbureau, hetwelk :den naam draagt 
yan: ,,Rijksbureau betreffende de bestrijding 
van den vrouwenhandel en van den handel 
in ontuchtige uitgaven". 

Het Rijksbureau zal ook overigens, voorzoo
vevl zulks mogelijk is, hebben mede te werken 
tot de richtige uitvoering van de in het eerste 
lid genoemde ,,Regelingen". 

Het Rijksbureau za~ voorts uitvoeri~g hebben 
te geven aan opdrachten, in verband met zijn 
taak door Onzen Minister van J ustitie verstrekt. 

De werkzaamheid van het Rijksbureau strekt 
zich uit over het geheele Rijk. _ 

2. Als Directeur van de in artikel 1 bedoelde 
instelling treedt op de HoofdcommJ.Ssaris van 
politie te Amsterdam, die als· zoodanig recht
streeks ondergeschikt is aan Onzen Minister 
van Justitie. 

Aan het Rijk_sbureau zijn verbonden een door 
Ons met den titel van Commissaris van Rijks
politie te benoemen ambtenaar, tevens hoofd 
van den administratieven dienst, en een of 
meer door Onzen voornoemden Minister te 
benoemen klerken. De bezoldiging van den_ 
Commissaris van Rijkspolitie en van ·het verdere 
persone~l wordt door Ons vastgesteld. 

3. De Hoofdcommissarissen van politie te 
Rotterdam, •~-Gravenhage . en ·utrecht hebben 
voorzooveel het aangelegenheden betreft, waar
bij belangen, welke aan hun zorg zijn toever
trouwd, zijn betrokken, de bevoegdheid van 
hun gevoelen te doen blijken aan den Directeur 
van het Rijksbureau, die aan de ontvangen 
adviezen de no~dige aa,ndacht schenkt. 

4. · Bij verhindering, ziekte, afwezigheid of 
ontstentenis wordt de Directeur van het Rijks
bureau vervangen door den daaraan verbonden 
Commissaris van Rijkspolitie. 

De Directeur is overigens bevoegd zich in 
de uitoefening van zijne functie onder zijne ver
antwoordelijkheid, wanneer en waar hem zulks 
noodzakelijk voorkomt, te doen vervangen door 
den Commissaris van Rijkspoli_tie. 

In de gevallen, bedoeld in het eerste lid, 
heeft de Hoofdcommissaris van politie te 
Amsterdam dezelfde bevoegdheid als die, welke 
;n artikel 3 aan de Hoofdcom_missarissen van 
pcilitie te Rotterdam, 's-Gravenhage en Utrecht 
is toegekend. 

5. De instructie voor den Directeur van 
het Rijksbureau wordt vastgesteld door Onzen 
Minister van Justitie. 

Onze :Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staats-
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blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden -gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den lsten Mei· 1914. 
WILHELMINA. 

De j)f inister van Jitstitie, B. ORT. 

(Uit,geg. 9 j)Jei 1914,) 

5 .Mei 1914. BEsLUIT, tot wijziging van het 
Baggerreglement. S. 192. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de 'voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 4 April 1914, n°. 227, Afdeeling 
Waterstaat; 

Gelet op de wet van 28 .Februari 1891 (Staati
blad n°. 69); 

Den Raa·d van State gehoord (ad vies van 21 
April 1914; no: 15); 

Gezien het nacler rapport van Onzen voor
noemden Minister van~ 2 Mei 1914, n°. 236, 
Afdeeling Waterstaat: 

Hebben goedgevondeh en verstaan : 
het bij Ons besluit van 15 Juli 1909 (Staats

blad n°. 272) vastgesteld en bij Ons besluit 
van 29 Juni 1912 (Staatsblad n°. 210) gewijzigd 
Baggerreglement nader te wijzigen als volgt: 

· In artikel 3, 2°., vervallen zoowel onder a 
als onder b de woorden: ,,ter hoogte van den 
middelbaren rivier- pf ebbestand", 

Onze Minister van w·aterstaat is belast met 
de_ uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad geplaatst eri in afschrift aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

's-Gravenhage, den 5den Mei 1914. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, 0. LELY. 
(Uitgeg. 19 Mei 1914.) 

:8 Mei 1914. BESCHIKKING ·van den :Minister 
van Oorlog tot wijziging van de beschik
king van den Minister van Marine, waar
nemend-Minister van Oorlog, van 28 April 
1909, betreffende dienstreizen van dienst
plichtigen der nationale militie - die voor 
den dienst ter zee bestemd, daaronder be
grepen - en van personeel der Lanclweer, 
voorzooveel de zorg iiaarvoor aan de bur
gemeesters der gemeenten is opgedrugen. 

De Minister van Oorlog, 
.Heeft goedgevonden .te bepalen, dat het 

,,V oorschrift betreffende dienstreizen van 
.,.dienstplichtigen der Militia, enz.", vastgesteld 
bij de beschikking van 28 .April 1909, Afdee
_ling Militie en Landweer (M.) no. 166 en laat-

.. stelijk gewijzigd bij de beschikking van 2 Fe
bruari 1914, VIII• Ai:d., n•, 39, nader wordt 
,gewijzigd als volgt: 

1914. 

Voorschrift befrejfende diensfreizen. 

§ 20. te doen vervallen het gestelde in punt c: 
,,of, indien bij gebruikmaking van een later 

,,vertrekkend- middel van ver5neld vervoer 
,,Iangs dezelfde route zulks mogelijk is, uiter
,,lijk op het onder b aangegeven· tijdstip." 

De Ministe1· van Oo1·log, BosBOOM. 

9 1liei 1914. BEsLUIT, betreffende opheffing 
eener openbare lagere school. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
den Raad der gemeertte Ovezande tegen het 
besluit van Gedepti.teerde Staten van Zeeland 
vim 24/31 October 1913, n°. 12, I• afdeeling, 
waarbij goedkeuring is onthouden aan het be
sluit van· dien Raad van 19 _September 1913, 
tot opheffing van de openbare lagere school 
aldaar; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de ge
schillen van bestuur, gehoord, advies van 18 
Maart 1914, no. 28; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 7 Mei 1914, n°. 4855, 
afdeeling Onderwij s ; 

Overwegende-, dat, nadat de Kerkeraad der 
Nederduitsch Hervormde Gemeente te Ove• 
zande aan den Raad- dier gemeente _had mede
gedeeld, dat, bijaldien aan den Kerkeraad twee 
lokalim der openbare lagere school met de 
onderwijzerswoning verhuurd werden, in die 
lokalen bijzonder onderwijs zou worden ge
geven ; dat voorts slechts twee ouders, ieder met 
een schoolgaand kind aan den Kerkeraad ver
klaard hadden die bijzondere school door hun 
kinderen niet te zullen doen bezoeken, de ge
meenteraad van Ovezande onder dagteekening 
van 19 September 1913 hee£t besloten, de open
bare lagere school in die gemeente op te heffen, 
met ingang van het tijdstip, waarop de twee 
schoollolrnlert en de onderwijv.erswoning aan 
den Kerkeraad worden verhuurd en het besluit 
t"ot verhuring· zal zijn goedgekeurd ; 

dat de gemeenteraad daarbij heeft overwogen, 
dat de schoolbevolking op·-15 Januari 1913 was 
127 kinderen en dat door het stichten en openen 
eener R K. bijzondere school- alle R. K. kin
deren, ten getale van 95, op l November 1913, 
of zooveel later als die school mocht geopend 
worden, de openbare school zullen verlaten en 
mitsdien slechts 32 Nederduitsch Hervormde 
kinderen overblijven; 

dat het hem uit een door Burgemeester en 
Wethouders ingesteld onderzoek bekend is, dat 
slechts twee ouders, die ieder slechts een kind 
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hebben, niet verlangen hunne kinderen op eene 
bijzondere school onderwijs te doen geven ; dat 
een der twee kinderen op 1 Mei 1914 buiten 
den leerplicht valt, en bovendien de afstand 
zijner woning in den Blazekop geen ve;J,~hi_l 
uitmaakt met den afstand naar de school in de 
kom van .het dorp. Ovezande, of naar die te 
Di-iewegen, in· ieder geval geen half uur gaans 
is zoowel naar Ovezande a!s Driewegen, welk 
argument echter niet opgaat voor .het antler 
schoolkind, _dat in de kom van het dorp Ove· 
zande woont, noch dat ook voor ·dit kind binnen 
het half uur de school te DriPwegen bereikbaar 
is; da_t :alzoo redelijkerwijze geene bezwaren 
tegen de opheffing der open bare" school ·te Ove• 
zande kunnen bestaan, als wordende door bij
zonder onderwijs en. des'l'erlangd binnen een 
half uur afstands door open baar onderwijs vol
doende in die ·hehoefte voorzien ; 

dat bij besluit van 24/31 October 1913, n°. 12, 
le afd., Gedeputeerde Staten de goedkeuring 
aan het raadsbesluit hebben onthouden, daarbij 
overwegende, dat de opheffing der openbare 
lagere scqool gegrond is op een toestand, _welke 
bij het nemen van dat besluit, noch ten aan
zien van de bijzoudere R. K. school, noch ten 
aanzien van de bijzondere school van den Ned. 
Herv. Kerkeraad bestond en na de opening van 
eerstgenoemde school op 23 October 1913 nog 
slechts ten deele in werking getreden is; dat 
ten aanzien van de in de tweede plaats ge
noemde school in elk geval eerst nog de onder
vinding uitspraak zal moeten doen orntrent 
het aantal schoolkinderen- op de openbare 
school onder den nieu wen toestand, al vorens 
zal kunnen verklaard worden dat in de ge
meente geen behoefte aan openbaar Jager on
derwijs meer bestaat; dat bovendien ten aan
zien van de door den Kerkeraad op te richten 
bijzondere school het eigenaardig geval zich 
voordoet, dat die school eerst in het !even kan 
geroepen worden door de verhuring van t,yee 
schoollokalen en de onderwijzerswoning der 
open bare school aan den Kerkeraad; dat tegen 
eene dergelijke handelwijze van den gemeente
raad welke weinig strookt met art. 192 der 
Grond wet en art. 16 der wet tot regeling van 
het lager 9nderw1Js - de principieele beden
king bestaat, dat de opheffing eener openbare 
school we! bet gevolg kar: zijn van hare over
bod_igheid door de oprichting van eene bijzon
dere school, maar dat die opheffing nimrner de 
oorzaak mag zijn van de oprichting van eene 
bijzondere school, waaruit de _overbodigheid 
der openba-re school en mitsd_ien hare ophef
fing eerst zouden voortvloeien ;. 

dat vau bet besluit van Gedeputeerde Staten 
de gemeenieraad bij Ons in beroep is gekomen; 

Overwegende, dat blijkens de in het Raads
besluit vermelde mededeeling van den Kerke
raad der Ned. Herv. Gemeente· "te Oi·ezande 
aan den gemeenteraad, bijaldien aan den Ker .. 
keraad twee lokalen der open bare Jagere school 
met onderwijzerswoning, verhuurd werden, in 
die lokalen bijzonder _ onderwijs zal worden ge
geven, en dat volgens nadere verklaringen van 
dien Kerkeraad van 6 Februari 1914, na ope
ning der door dien Kerkeraad op te richten 
Ohristelijke bijzondere school 30 van de 32 
kinderen, die thans nog de open bare school te 
Ovezande bezoeken, van de bijzondere school 
zu!Ien gebruik maken_ ; 

dat door de mededeelingen van den Burge
meester van Ovezande, in de openbare vergade
ring der Afdeeling v·an den Raad van State 
voor de geechillen van bestuur gedaan, is be
vestigd hetgeen trou wens ook niet is betwist, 
dat inderdaad · de ouders en verzorgers van <lie 
30 kinderen Ohristelijk bijzonder onderwijs voor 
hunne kinderen en pupillen begeeren; dat de 
beide overblijvende kinder,en-, van welko een 
met 1 Mei 1914 buiten den leerplicht valt, als 
wanneer vermoedeljjk slechts een kind za1 
overblijven, bi-nnen een h!llf uur afstand plaat
sing kunnen vinden op de openbare school te 
Driewege11, waar overigens nog meer kinderen 
kunnen worden geplaatst ; 

dat derhalve aan de openbare lagere school 
te Ul'ezande vanaf de opening der bijzondere 
school der Ned. Herv. Gemeente te Ovezande 
geen behoefte meer zal bestaan, terwijl bet 
geacht moet worden vast te staan en ook in 
het bestreden besluit van Gedeputeerde Staten 
van Zeeland niet wordt betwijfeld, dat die ope
ning ·zal geschieden op bet tijdstip, waarop de 
twee schoollokalen en de ·onderwijzerswoning 
aan .de Ned. Herv. Gemeente worden verhuurd 
en bet besluit· tot verhuring zal zijn goedge
keurd; 

dat de gemeen teraad derhal ve terecht tot 
opheffing der openbare lagere school me_t dat 
tijdstip besloten heeft ; 

dat hieraan niet in den weg staat het beroei:> 
van Gedeputeerde Staten op art. 192 der 
Grondwet en art. lo _der ·wet. op .bet lager on
derwijs, welke laatste art. in overeenstemming 
met· art. 192 cler Grondwet voorschrijft, dat in 
elke gemeente voldoende lager onderwijs•wordt 
gegeven in een_ genoegzaam aantal ·scho_len, 
well~e voor alle kindercn, zond_er onderscheid 
van godsdienstige gezindheid, toegankelijk zijn; 

dat immers vanaf het bovengenoemd tijdstip. 
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in de gemeente Ovezande geene behoefte aan 
eene openbare lagere school meer zal. bestaan, 
en dus genoemd artikel alsdan de instandhou
ding van zoodanige school niet voorschrijft; 

Overwegende, dat evenm:n tP-r zake doet de 
principieele bedenking van Gedeputeerde Sta
ten (daargelaten in hoeverre die bedenking in 
het algemeen juist zij), dat de opheffing eener 
openbare school wel het gevolg kan zijn van 
hare overbodigheid door de oprichting van eene 
bijzondere school, maar dat die opheffing nim
mer de oorzaak m'ag zijn van de oprichting 
van eene bijzondere school, waaruit de over
bodigheid der open bare school en mitsdien hare 
opheffing eerst zoude voortvloeien; 

dat -immers de opheffing der openbare school 
met het tijdstip, waarop twee schoollo'!ralen en 
de onderwijzerswoning- zullen zijn verhuurd, 
niet -de oorzaak, maar het gevolg zal zijn van 
de oprichting der bijzondere school, welke op
richting wel mogelijk wordt gemaakt door de 
verhuring van twee schoollokalen, maar niet 
door de opheffing der openbare lagere school, 
en dus ook evPn goed zou kunnen geschieden, 
als in het eene overblijvende schoollokaal open
baar lager onderwijs werd gegeven ; 

dat de gemeente dan ook inderdaad na ver
huring van twee schoollokalen in bet over
blijvende lokaal de openbare school, waarvan 
het aan ta] kinderen nu r2ecls van 127 tot 32, 
dus tot op een vierde gedeelte, gedaald is, zou 
moeten in stand houden, bijalclien daaraan dan 
nog behoefte bestond, doch dit in de gegeven 
omstandigheden bij gebreke van leerlingen ielfs 
niet meer zal kunnen doen ; 

dat buitendien blijkens missive van Burge
meester en Wethouders der gemeente Drie
wegen van 26 September 1913 bij der, Raad van 
die gemeente geene bedenkingen bestaan om 
bij voorkomende gelegenheden leerlingen uit 
Ovezande op-de open bare school in de gemeente 
priewegen toe te laten, en daaromtrent eene 
overeenkomst zal worclen opgemat)kt ; 

dat -blijkens het rapport van den districts
schoolopziener te Goes van 2 October 1913, de 
open bare lagere school te lJriewegen op 15 J anu
ari 1913 97 leerlingen telde en ruimte biedt 
voor 144 leerlingen, zoodat reeds uit clien hoofde 
aan de instandhoucling eener openbare school 
te Ovezande op minder dan een ~alf uur af
stands van die te Driewegen gelegen, geene be
hoefte meer bestaat; 

Gezien de wet tot regeling van het Onder
wijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiglng van liet besluit van Gede-

puteerde Staten van Zeeland van· 24/31 Octo
ber 1913, n°. 12,. 1 ~ afcl., aan bet beslnit van 
den Raad cler. gemeente Ovezande van 19 Sep
tember 1913, betreffende de opheffing van de 
openbare lagerP school aldaar, alsnog goed
keuring te-.verleenen. 

Onze Minister van Binnenlaridsche Zaken is 
belast enz. (W. v. D. B. A.) 

11 Mei 1914. ARREST van den Hoogen Raad. 
Het gemis- van eene verordening als 

bedoeld bij art. 5, 4 der W oningwet heeft 
geen ander gevolg, clan dat bet beroep 
noch aan een termijn, noch aan bepaalde 
vormen is gebonden, terwijl de uitvoering 
van een op. een beroep gegeven beschik
king van den gemeenteraad niet op moei
lijkheclen kan stuiten, daar B. en W. 
krachtens art. 179 a der Gemeentewet in 
dit geval daarvoor zijn aangewezen. 

Al vorens te kunnen aaunemer:, dat be-
-klaagde bet feit ,,deed plegen" had de 
rechter dienen -te onderzoeken of de per
son en, die handelden, bloat als werktuig 
van den beklaagde clan wel als zelfstandig 
aansprakelijke personen ·optraden. 

(Woningwet art. 5, 4. Sr .. art: 47 1°.) 

V oorzi tter: 
Jhr.· Mr. W. H. de· Savornin Lohman. 

- Raden: Mrs. A. M. B. Hanlo, A. F~n- _ 
tener van Ylissingen, H. Hesse eh Jhr. 
H. Feith. 

C. A. H., wonende te Ubbergen, requi
rant van oo.ssatie tegen ,een vonnis van a.e 
Arr.-Rechtbank te Arnhem van den 10 Fe
bruari 1914, waarbij in hooger heroep is be
vestigd een vonhis van het Kantongereoht 
te Nijmegen van den 24sten December 1913, 
bij hetwelk hij als schuldig aan bet - ,,zon
der vergunning van Burgemeester e_n Wet
houders een gebou!W' opri'chten", met toe
passing van de artt. 5 en 38 der · W oning
wet, art. 23 Sr. is veroordeeld tot eene 
geldboete van een gulden en vervangende 
hechtenis van een dag (advocaat Mr. J. 
Santman te Nijmegen). 

Conclusie ·van den Advocaat-Generaal Mr. 
Besier. 

Bij het in hooger her-oep· •b~vestigde vonnis 
is overeenkomstrg de telastelegging bewezen 
verklaard dat beklaagde in ·den loop der 
maand September of October 1913 te Ub
bergen op bet perceel kadaskaal bekend 
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. Sec-tie · A. - n°. 356,: door ·den.• aanii'emer 
J. A·. G. een . oranjerie en een broeik:as 
heeft'. doen 'opriohten . zonder · schriftelij-lre 
vergumi.ing van · Burg()n.1eester · en Wet-
·houders. . 

Tegen zijne .veroordeeling ·te'· dier 'z'a:k:e 'is 
nainens . hein b'ij pleidcioi 'a!s -' mi~dei van 

. cassatie · voorg~dragen: ,,Schending .. althans 
niet- of verkeerde toepassing der artt. 5 
lid la. 3 eri 4 der W oningw'et ~ii_- ;ev~nz~er . 
art '.38 dier·wet, doordat beslist is 'ctat art. 
38 voormeld birinen de gemei:inte 'Uhbergen 
verbindende -kracht heeft; hoewe1 va:st'staat., 
dat de verordening. bij art. 5 lid 4 der wet 
bedoeld riiet bestaat". . ' .. . . . 

· Van C:assatie wegens· schending, o± -
· wat hetzelfde is - · niet-toepassing der 
·aa.ngehaalde -_ wetsvoors<lhriften kan' geen 
sprake' zijn, daar de le.den: ·3 eri 4 van art. 
5 niet ·· vathaar zijn om door ·den· Rechter · 
te : worden · toegepast, · en art:' 5 · ·lia. la 
en art: 38, in het bevestiga· von:nis juist 
toe-passing gevoriden · heb!Yen. Het is maar 
de- v'raag of· die toepassin'g niet · verkeerd 
i~ · geweest, ·nu ter plaatse der overtre
ding de· bjj art. 5 lid ·4- bedoelde veror-

'dening ontbrak.· , 
Dit is m. i. niet het geval, daar terecht 

door den Kantonrechter is overwogen, dat 
· bij• het ontbreken dier verordening · hboger 
beroep op den Gemeenteraad -niet . onmoge
lijk is," doch· integendeel, ;i~n gee~ , term~in 
noch regeien gebonden en mitsdi.ei1 geheel 

'opgericht, dat ' hij-' wel -i:neende· daarvoo.r 
vergimning van B. en "W. ·te moeten vragen, 
"doch dat hij, zulks niet ·gedaan heeft, om
. dat · beklaagde_ h~m 'had gezegd, dit niet te 
verlangen. Uit deie. verklaring ·vloeif niets 
a,ifders voort,_ dan dat hedoe1de aannemer 
zelf , het strafbare fert heeEt · gepleegct (ot 
wellio)it door werklieden in zijn · .. dienst 
he·eft doen plegen); terwij-1 noch in deze 
verklaring, noch in de niet nader omschre

·ven ·bekentenis van· heklaagde iets is te 
vinden, waardoor 'd~ st~afrerchtelijke verant
woordelijkheid van. den aannemer op dezen 
ZOU zijn overgegaan.' fa het bijzonder · biijkt 
hier niets van de pmstandigheid; die in 
het geval, beslist bij- Uw ari"e$t van 7 April 
1913 (W. 9491) (Ned: Jurispr. 1913 hld. 922 
Red./ aanleiding gaf om . het ontbreken 
van 9-e strafrechte:lijke verantwoordelijkheid 
b'i:J de materieele daders aan te nemen, te 
weten eene dienstbefrekking, die tengevolge 
had, dat niet 2,ij,, a·o'i:h hun werkgever de 
voorgeschreven yergunning · behoefde. Der
halve · wordt door ·mij· 'amhtshalve voor
gedragen de schending van art: · 221 Sv. 
door de be'vestiging van ·het ·votuJ.is in eer-

. shin' aanleg en sfrekt mijne conclusie tot 
vernietigiilg ·van· het bestreden: · vorinis·_ · en 
v'erwijzin:g der zaruk :tiaar het Gerechtshof te 

·Arnhem om op het bestaande hooger beroep 
opnieu w te word en· berecht · en afgedaan. 

D~ Jfooge Raad, .enz .. ; 

vrij, Zoodanig beroep za1 ook, wanneer het Gehoord het · versla:g · van den Raadsheer 
slaagt,, terigevolge heb'hen, ·' dat~ alsnu-' de Hesse; · 
bouw met.-eene schriftelijke ·vergunning van- · --Gelet op het middel van oassat1e·, na
B: eri W.' za.l kunnen· -warden -ondernomen, ·mei1s dei1 requiranl' voorgesteld bij• pleidooi, 
want al zegt de wet-zulks niet-uitdrukkelij;k · hiidende: (zie conolusie· adv.-.gen:); 

:eil al is het missohien -wensohelijk, dat de · O.' ·da:t bij· het door het -bestreden von
.plaatselijke verordening ,ook'dit regele; reeds -nis· bevestigde · voiiilis 'in overeenstemming 
uit ·art. 179a· de~· Gemeentewet vloeit voort, met de telasfeiegging bewe2,en is verklaard, 

·dat alsdan B. en W. zoodanige \iergunning dat de beklaagde, thruis requirant, in den 
zullen moeten uitreiken, loop van de maa:nd September ·ot Oc

·. Het niiddel··1kan derhalve niet ·tot b:issatie tolier 1913 te lfubergen op het peroee1 
_.leiden. In:iusschen· sohiJnt:. het ·:in~· toe; dat kadastraa1 bekend • Sectie C. n°. 356 door 
:hef-•·_bevestigci.-· vonnis· des Kantonrechters ·den aannemer- ·J. A. G. een oranjerie ·en 
· een-' ander,•'gehrek vertoont;- dat . het - nJ.. · een broeikas hee'Et- do ell' opriohten ·z:onder 
niet voldoende met'.. rederi.en is . oriJ:kleed, sohrifteli}ke vergurining. van Burge~eester 
voor zoovef} hetreft· de_ b'eslissing _.dat be- ·en:·Wethoud·ers, en dit hewezen verklaarde 
klaagde is ·.opgetreden: als nuddellijke d11.d_er is gequalificeerd · en de beklaagde is. veroor
van de hem ten laste gelegde ove:rtreding ·deeld zooals hierhoven is -verrneld·; 
·Als ·bewijsmiddeieli daarvoor_"voert- het°von- 0. dat het tegen tleze uitspraa!k ge
riis'-· slechts ·aan de niet nader · omsohreven ·richte iniddel! van cassatie · blijkens ·de toe
b~kentenis1 van den bekla:i.gde· en de ver- lichting hierop· berust, dat in de gemeente 

·fia.ring van den aannemer· als- getuige, .. dat Ub'hergen een het beroep op, den gemeente
. hij; de 1gebouwen op last vaJn ibeklaagde heeft raad. van het' be'sluit v_an B. en· W. regelende 
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verordening, als bedoeld in art. 5 lid 4 der 
Woningwet, 
lid 1 dezer 
bepaalt, op 
lid 1, niet 
gepast; 

ontbreekt, waar<loor art. 5 
wet en art. 38, d'at de stra± 
de overtreding van clit art. 5 
zouden kunnen worden toe-

dat immers een beroep zooals de wet
gever dit gewild heeft nu niet openstaat 
en dientengevolge op een aanvraag om een 
vergunning als bedoeld in art. 5 van B. 
en W. geen rechtsgeldige beslissing kan 
Worden verkregen; 

0. hieromtrent, dat inderdaad zoodanige 
verordening niet bestaat, maar hieruit door 
den requirant ten onrechte de gevolgtrek
king ·wordt gemaakt, dat het bij art. 5 
lid 4 der W oningwet toegelaten beroep op 
den gemeenteraad van een besluit van 
B. en W. tot· het verleenen van· voor
waardelijke vergunning of tot weigering der 
vergunning tot het oprichten of voor het 
geheel of voor een gedeelte vernieuwen 
van een gebomv, nu niet mogelijk is;. -

0. toch dat het gemis van zoodanige 
.verordening geen antler gevotg heeft dan i:lat 
het beroep noc'h aan een termijn noch aan 
bepaalde votmen is gebonden, terwijl- de 
uitvoering van een op een beroep gegeven 
beschikking van den gemeenteraad ook niet 
op moeilijkheden kan stuiten, daar B. en 
W. ·krachtens art. 179a der gemeentewet 
in dit geval· daarvoor zijn aangewezen; 

0. dat het middel van cassatie dus ah 
ongegron,J moet Worden verworpen -; 

0. echter ambtshalve: 
dat waar de stratbaarheid van den be

·klaagde voor de door anderen voor hem 
verrichte handeling ingevolge art. 4 7 Sr. 
afhankelijk is van de vraag of deze anderen 
daarbiJ bloot als zijn werktuig dan wel 
als zelfstandig aansprakelijke personen op
traden, de rechter hier dit punt had be
hooren te onderzoeken en· daaromtrent te 
heslissen alvorens deze kon aannemen, dat 

beklaagde de hem ten laste gelegde 
-)vertreding ,,deed plegen"; 

dat de gebezigde bewijsmiddelen omtrent 
tlit punt echter niets anders hehelzen dan 
de verklaring van den getuige G., aan
nemer te Ub1bergen, dat hij, op last van 
beklaa.gde te Ub:bergen een in steen op

. getrokken .oranjerie en broeikas heeft ge
bouwd, naast des beklaagden bekentenis 
van _het hem ten laste gelegde, het doen 
oprichten van deze gebouwen in voege 
hiervoren is omschreven; 

0. dat het bevestigde vonnis .alzoo in 
dit opzicht niet behoorlijk met redenen 
is omkleed en de Rechtbank de~l1alv~ door 
bij de bestreden uitspraak mettegenstaande 
dit gebrek - dit vonnis te bevestigen art. 
257 in verband met de altt. 221 en 223 
-Sv. en art. 4 7 Sr. heeft gesehonden,. zoodat 
het bestreden vonni_s zal 1rnJeten worden 
vernietigd; 

Vernietigt het vonnis door de Arr.-Reoht
bank te Arnhem in deze zaak op. 10 
Februari 1914 gewezen; 

Rechtdoende kraehtens art. 106 R. 0.; 
Verwijst de zaak naar het Gerechtshof te 

Arnhem om p,p het bestaa:nde hooger heroep 
te worden berecht en afgedaan. 

(Ned. Jur.) 

14 .iJiei 1914. BESCHIKKING van den Minister 
van . Binnenlandsche Zaken betreffende 
aanw1Jzmg · d·er standplaatsen van de 
inspectie op de naleving der Drankwet. 

De l\Hnister van Binnenlandsche Zaken; 
Gelet op art. 2 van de bij Koninklijk be

sluit va~ 24 ]'ebruari 1905 (Staatsblad n°. 85) 
vastgestelde iristructie voor de irispecteurs en. 
de adjunct-inspecteurs voor het toezicht op 
de naleving· van de Drankwet (Staatsblad 1904, 
no. 235); 

Gezien de beschikking van den Jliinister 
van Binnenlandsche Zaken, van 25 April 1905, 
n°. 4053, afcl. B. B., zooals die bij latere be
schikkingen is gewijzigd; 

. Heeft 'goedgevonden : 
met ingang van 1 Augustus· Breda aan te 

wijzen als standplaats voor den adjunct-inspec-
teur B. L. H. Leclercq. -

Deze beschikking · zal worden geplaatst in 
de Staatscourant, en·. afschrift daarvan zal 
worden gezonden aan den Minister van J ustitie, 
aan de Algemeene Rekenkamer, aan elk der 
inspecteurs en adjunct-inspecteurs voor het 
toezicht op de naleving van de Drankwet en 
voorts aan Gedeputeerde Staten van Noord
brabant, Gelderland, Zeeland en Limbur/l', 
met verzoek de gemeentebesturen in hun ge
west, voor Gelderland voor zoover ze in de 
derde drankwet-inspectie zijn gelegen, met den 
inhoud er vnn in kennis te stellen. 

's-Gravenhage, 14 Mei 1914 . 

Voor den Minister, 
De Secreta,·is-Generaal, J. B. KAN, 

I 
_________ ] 
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14 Mei 1914. BESCHIKKING van den Minister 
van Landbouw, Nijverbeid en Handel, tot 
vaststelling van een letterteeken, dat door 
zee- of kustvisrnbersvaartuigen moet wor
den gevoerdi 

De Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel; 

Gelet op art. 7 der Visscherijwet (wet van 
6 October 1908, Staatsblad n°. 311), gewijzigd 
bij de wet van 8 Februari 1912 (Staatsblad 
n•. 66) en op art. 8 van het Koninklijk besluit 
van 12 Juni 191l(Staat.sbladn°.144), betreffende 
de registers voor de zee- en kustvisscbersvaar
tuigen en bet voeren van letterteekens en 
nummers door de kustvisscbersvaartuigen, ge
wijzigd bij Koninklijk besluit van 5 Februari 
1912 (Staatsblad 11•. 53) ; 

Heeft goedgevonden : 
te bepalen, dat door de zee- en kustvisscbers

vaa-rtuigen, tebuis beboorende te Hasselt (Ov.), 
moet worden gevoerd bet letterteeken H.A.S. 

's Gravenhage, 14 j)fei 1914. 
Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal, VERSTEEG. 

lo .JJ:lei 1914. WET, ·tot beffing van opcenten 
op de vermogensbelasting en' op de belas
ting op de bedrijfs- en andere inkomsten. 
s. 193. 

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

dat de toestand van 's lands financien, in af
wacbting van de totstandkoming van maat
regelen van duurzamen aard tot versterking 
der middelen, alsnog maatregelen van tijde
lijken aard vordert, en dat te <lien einde eene 
aanvulling noodig is van de middelen ter goed
making van de uitgaven, begrepen in de Staats
begrooting voor bet dienstjaar 1914; 

Zoo is het, dat Wij, d~n Raad van State enz. 
Art. 1. I. Er worden gebeven twintig op

centen op: 
a. de aanslagen in de vermogensbelastlng 

over bet belastingjaar, loopende van 1 Mei 
1914 tot en met 30 April 1915; 

b. de aanslagen in de belasting op bedrijfs
en andere inkomsten over het belastingjaar, 
loopende van 1 Mei 1914 tot en met 30 April 
1915, op te leggen aan de sub a en c-k van 
artikel 1 der wet op die belasting bedoelde 
belastingplicbtigen, alsmede aan de societeiten. 

II. Er worden gebeven 60 opcenten op : de 
aanslagen in de belasting op bedrijfs- en andere 
inkomsten, op te leggen aan de sub b_ van 
artikel 1 der wet op die belasting bedoelde 
belastingplichtigen, behalve de societeiten, 

wegens uitdeelingen als bedoeld in artikel 5, 
§ 1, dier wet, betrekking he'bbende op een 
boekjaar, welks einde valt in het hiervoor 
sub a genoemde belastingjaar. 

2. Van de opbrengst wegens de volgens 
het voor~fgaande artikel geheven opcenten 
wordt 2/3 toegevoegd aan de middelen ter 
goedmaking van de uitgaven, begrepen in de 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1914. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 15den Mei· 

1914. 
· WILHELMINA. 

De Minister van Financii!n, BERTLING. 

(Uif,qeg. '.23 .iJlei l\!14.) 

15 Mei 1914. WET, tot verhooging van bet 
tweede boofdstuk der Staats begrooting voor 
bet dienstjaar 1914. S. 194. 

Bij deze wet wordt een artikel verb.oogd. 
Ten gevolge daarvun wordt bet totaal der Iste 
afdeeling en bet eindcijfer van bet hoofdstuk 
mede verhoogd met f 3660. 

15 Mei 1914. WET, tot regeling van de ont• 
vangsten en uitgaven van bet Pensioen
fonds voor de gemeenteambtenaren voor 
het-vierde kwartaal 1913. S. 195. 

De begrooting wordt vastgesteld op een 
bedrag van / 446,000. 

15 Mei 1914. WET, tot regeling van de ont
vangsten en uitgaven van bet Pensioen
fonds voor de gemeenteambtenaren voor 
bet jaar 1914. S. 196. 

De begrooting wordt vastgesteld op een 
bedrag van / 2,251,000. 

15 llfei 1914. WET, tot verhooging van bet 
viJfde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1914. S. 197. 

Bij deze wet wordt een artikel verhoogd. 
Ten gevolge van voorschreven verbooging wordt 
bet totaal van_ de IV de afdecling van genoemd 
hoofdstuk verboogd met f 200,000. 

15 Mei 1914. ,VET, tot verkluring van bet 
algerneen nut der onteigening van eigeti
dommen, noodig voor bet aanleggen van 
een park door de gemeente A11rsterdam om 
Het Nieuwe Diep bij den Zeeburgerdijk. 
s. 198. 
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15 ~'lfei 1914. WET, tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van eigen
dummen, noodig voor en ten behoeve van 
het aanleggen van een verkeersweg tusschen 
de Prins Willemstraat en de Badhniskade 
te Scheveningen, met gedeeltelijke omleg
ging van aansluitende straten. S. 199. 

15 Mei 1914. WET, ter voorziening in zake 
de Rijksbijdrage ten behoeve van scholen, 
bedoeld in artikel 48, eerste lid, 1°., b, 
vijfde, zesde en zevende zinsnede, der wet 
tot regeling van het lager onderwijs en in 
het eerste lid, 1°., b, I, ·II en voorlaatste 
en laatst~ ;,insnede, van dat wetsartikel, 
niet vallende onder artikel II der wet van 
den 14den Juli 1910 (Staatsblad n°. 202), 
tot wijziging der wet tot regeling van het 
lager onderwijs. S. 200. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1913/1914, n°. 242, 1-8. 
Hand. idem 1913/1914, bladz. 1704. 
Hand. I• Kamer 1913/1914, bladz. 508, 511. 
WuWILHELMINA,'.ENZ, ... doenteweten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebberi, 

dat het wenschelijk is, in verband met de wijzi
ging bij de wet van den 3lsten December 1913 
(Staatsblad n°. 476) aangebracht in de wet van 
den 14den Juli 1910 (Staatsblad n°. 202), tot 
wijziging der wet tot regeling van het lager 
onderwijs, eene voorziening te treffen aangaande 
de Rijksbijdrage, bedoeld in de artikelen 48 
en 59 der wet tot regeling van het lager onder
wijs, ten behoeve. van scholen, bedoeld in 
artikel 48, eerste lid, 1 °. b, vijfda, zasde en 
zevende zinsnede, der wet tot regaling van 
het lager onderwijs en in het eerste lid, 1 °. b, 
I, II en voorlaatste en laatste zinsnede, van 
dat wetsartikel, niet vallende onder artikel II 
van eerstgenoomde wet ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. I. Het bepaalde in artikel 48, eerste 

lid, 1 °. b, I en II en voorlaatste en laatste zin
snede· der wet tot regeling van het lager onder
wijs is, behalve op de scholen, bedoeld in- artikel 
II, eerste, tweede en derde lid, der wet van den 
-14den Juli 1910 (Staatsblad n°. 202), mede van 
toepassing op scholen; niet vallende onder 
laatstgenoemd· artikel, welke, wat de voor 
de verhoogde Rijksbijdrage verplichte vakken 
betreft, op 25 September 1913 voldeden aan 
de daar gestelde eischen, mits, indien aan de 
school op 25 September 1913 onderwijs is 
gegeven in het vak, onder p genoemd in artikel 2 
van eerstgenoemde wet, dat vak niet is afge
voerd van het leerplan en den rooster der 
lesuren van de school. 

Met· scholen als in het eerste lid van·,· dit 
artikel bedoeld, worden gelijkgesteld de scholen, 
welke uiterlijk in den loop van het jaar 19I4 
aan de gestelde eischen ·komen te voldoen, 
mits worde aangetoond, dat v66r 25 September 
1913 tot har eoprichting of reorganisatie was 
besloten. 

De eisch, dat in de hoogste drie klassen 
feitelijk onderwijs wordt gegeven, wordt voor 
de toepassing van het eerste li'd van dit artikel 
niet gesteld gedurende de eerste twee jaren na 
het in werking treden dezer wet, mits hetzij 
uit het leerplan, hetzij op -andere wijze, blijke, 
dat de school bij hare oprichting of reorganisatie 
v66r 25 September 1913 of 'bij het v66r <lien 
datum genomen besluit tot oprichting of reor
ganisatie, was beste~d om te voldoen aan de 
in het eerste lid van ·dit artikel bedoolde 
eischen. Indien vak p op het _leerplan voor
komt, wordt dat vak geacht op 25 September 
1913 onderwezen te zijn. 

De bijdrage, bedoeld in artikel 48, -eerste 
lid, 10. b, zesde en zevende zinsnede, der wet 
tot regaling van het lager onderwijs wordt, 
behalve voor de sc_holen, bedoeld in artikel II, 
vierde lid, der wet van den 14den Juli 1910 
(Staatsblad n°. 202), mede uitgekeerd ten be
hoeve van scholen, niet v~llende onder laatst
genoemd artikel, welke op 25 September 1913 
voldeden aan de in de vijfde zinsnede van 
artikel 4_8, eerste lid, 1 °. b, gestelde eischen, 
of uiterlijk in den loop van het jaar 1914 aan 
de gestelde eischei:t komen te voldoen, mits 
worde aangetoond, dat v66r 25 September 1913 
tot hare oprichting of reorganisatie was besloten. 

Ten behoeve van scholen, welke, ingevolge 
het bepaalde in het yorig lid, geen bijdrage 
ontvangen als in artikel 48, eerste lid, 1 °. b, 
zesde en zevende zinsnede bedoeld, niettegen
staande het onderwijs, behalve de vakken 
a-k tevens ten minste twee der vakken onder 
l, -in en n en het vak ~nder p van artikel 2° 
·genoemd, omvat, wordt de bijdrage, bedoeld 
in artikel 48, eerste lid, sub · 1 °. b, als volgt 
berekend: 

voor scholen van negentig en minder leer
lingen, voor een onderwijzer de minimum
jaarwedde, waarop hij volgens artikel 26 aan
spraak heeft ; 

voor scholen van een en negentig tot en met 
eenhonderd negen en negentig leerlingen, drie
honderd tien gulden per onderwijzer voor ten 
hoogste twee onderwijzers ; 

voor scholen van tweehonderd en meer leer
lingen, driehonderd tien gulden per . onder
wijzer voor ten hoogste drie onderwijzers. 
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Het in dip artikel bepaalde verfalt tegelijk 
met het bepaalde in artikel II der :Wet van den 
·l4den Juli 1910 (Staatsblad n° .. 2(])2). 
, Art. II. De in artikel I bedo~lde scholen 
kunnen eerst van 1 Januari 1914 af in ~an
merking komen voor verhoogde Bijksbijdrage. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 15.den Mei 

1014. 

WILHEL:i\~INA. 

De ~Minister van Binnenlanqsche Zaken, 
CORT V. D. LINDEN. 

(~itgeg. 20 1ei 1914.) 

15 Mei 1914. 'WET, tot, ·verhooglng en aan
vulling van de begrooting vari inkomsten 
en uitgaven van het Staats~edrijf der 
Artillerie-Inrichtingen voor het dienst-
jaar 1913. S. 201. l 

Bij deze wet worden eenige ar ikelen ver
hoogd en wordt de omschrijving va~ een artikel 
gewijzigd. Ten gavolge van een en ~nder wordt 
bet eindcijfer der begrooting van \inkomsten, 
alsmede dat der begrooting van uitgaven van 
het Staatsbedrijf der Artillerie-Ihrichtingen 
voor hei dienstjaar 1913 verhoogd m~t f 188,100. 

_15 Mei 1914. WET, :Oudende maihtiging tot 
het aangaan van eene overeenkomst met 
de Maatschappij tot Exploitatie\v.an Staats
spoorwegen en met Mr. H.J. lj>ouDE VAN 
TROOSTWIJR te Nimwe,·sluis 1betreffende 
het stil_houden van treinen te 1'11euwerslitis. 

s. 202. I __ 
WIJ WILHELMINA, ENZ .. , doen te weten : 

Alzoo Wij in overweging ge~om~nhebben, 
dat het weuschelijk is Onzeu l\Ijnister van 
Waterstaat te machtigen met de l\faatschappij 
tot Exploitatie van Staatsspoorwe~en en ·met 
Mr. H.J. DouDE VAN TROOSTWIJR ie Nieuwer
sluis eene overeenkomst aan te gaan. betref
fende het stilhouden van treinen "fu N ieuwer-
sluis; [ 

__ Zoo is het, dat Wij, den Raad van\ Sta~, _enz. 

Eenig artikel. , · 
Onze Minister van Waterstaat \ wordt g~

machtigd om namens den Staat de \in ontwerp 
- bij deze we.t gevoegde overeenkomst aan te 
gaan met de Maatschappij tot Expl~oitatie van 
Staatsspoorweven en met Mr. H.J. ]j)ouDE VAN 
TRoosTWIJR te Nieuwersluis, nad~t in den 
aanhef van dat ontwerp de dagteek1ning dezer 
wet en het nummer van het Staatsblad, wainin 

I 
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_zij zal warden . afgekondigd, zullen zijn inge
-vuld. 

Lasten en bevelen, enz, · 
Gegeven te 's-Gravenhage; den 15den Mei 

1914. 
WILHELMINA. 

De JJiinister van Waterstaat, C. LELY. 
-(Uitgeg, 17 Mei 1914.) 

ONTWERP. 

1°. De Staat der Nederlandeii, in deze 
overeenkomst verder te noemen ,,de Staat", 
v:ertegenwoordigd door den Minister vau-w· ater
staat, tot het aangaan van deze overeenkomst 
gemachtigd bij de wet van 15 Mei 1914 (Staats-
blad no. 202) ; -

2°. de Naamlooze Vennootschap ,,:Maat
schapp:j tot Exploitatie van Staatsspoorwegen", 
gevestigd te Utrecht, vertegenwoordigd door 
haren Directeur-Generaal, in deze . overeen
_komst verder te noemen ,,de l\faatschappij", 
handelende ten deze onder goedkeuring van den 
Raad van Commissarissen van voormelde 
Naamloqze Vennootschap, blijkende deze goed
keuring 11it een extract uit :de notulen van de 
vergaderingen van dit;n Raad, dat aan deze 
qvereenkomst is vastgehecht·; .. 

en 
3°. de Edelachtpare Heer Mr. HENDRIK 

J AC_QB DOUDE VAN TROOSTWIJK, :v.an beroep 
Burgemeester van Loenersloot, doch ten deze 
.handelende voor zich - b!ijkens de aan deze 
overeenkomst gehechte ....... ·. - als eenige 
gerechtigde tot de uit na te -noemen overeen
komst van 5/6 December 1842 ,voor wijl!in den 
Heer HENDRIK JACOB l)oUDE VAN TROOSTWIJR 
voort:vloeiende rechten, en .wonende te Nieu
_wersluis, huize_ ,,Oyer Holland", in deze. over
eenkomst verder te noemen_ ,,de. comparant" ; 

overwegende, 
da_t op den 5/6 December 1842 eene overeen

.koinst (gratis geregistreerd te 's-Gravenhage, 

.den 16 Decembe_r 1800 twee en v!)ertig, dee! 35 
folio 20 vak 5 en volgende, houdende· acht 
bladen met een renvooi. De ontvanger (get.) 
J. KELLEN) is gesloten tusschen den Staatsraad
Gouverneur der Provincie _Utrecht, krachtens 
Koninklijk Besluit_ van. den 27en Juni 1838 
n°., 71, door den Mi_nister· van Binnenlandsche 
Zaken, -als representeer~ude de ·. administra tie 
van den -Rijnspoorweg, tot het aannemen van 
na te melden koop en regeling van schade, be
hoorlijk gemachtigd --,- ter .eener zij de, -

en wijlen den Heer HENDRIK JACOB DouDE 
VAN TROOSTWIJK - ter andere zijde, 

waarbij door Jaatstgenoemde aan eerstge-

/ 



201 15 MEI. 1914 

noemde worden verkocht zekere perceelen 
gronds, behoodigd voor den aanleg van ·den 
B,ijnspoorweg en onder meer het volgende wordt 
overeengekomen : 

,,dat aangezien het onherroepelijk is beslist 
en bepaald dat op het spoorwegterrein aohter 
de Nieuwersluis · op de perceelen kadastraal 
-bekend Sectie B n°. 497 en 498,- de spoorweg
treinen zich steeds zullen ophouden tot w.ater
inneming als anderszins, zoo wordt uitdruk
kelijk bij dezen door den ondergeteekende ter 
andere zijde bedongen en door den onderge
teek_ende ten eenre in zijne kwaliteit toegezegd, 
dat··aldaar steeds voor personen, die van .den 
·spoorweg wenschen gebruik te maken, gelegen
heid zal bestaan en wprden verschaft door het 
noodige oponthoud der spoorwegtreinen t9t 
dit einde,. · om dezelve spoor:wegtreinen aldaar 
ter plaatse te verlaten en zich aldaar op clezelve 
te begeven, zonder dat hierin ooit ofte immer 
verandering zal kunnen gebracht worden zonder 
uitdrukkelijke toestemming van den onder
geteekende ter · anclere zijcle, zijne erven of 
rechtverkrijgenclen" ; 

clat de Staat en de Maatscllappij belang 
hebben bij de opheffing van het boven weer

·gegeven heeling en de comparant bereid is 
daartoe mede te werken op de wijze· en oncler 
de voorwaarden ·als hierna zullen volgen , 

zijn overeengekomen als volgt : 
Art. 1. Het hierboven woordelijk aange

haalcle heeling uit de overeenkomst van 5/6 'De
cember 1842 wordt buiten effect gesteld met 
instandhouding dier overeenkomst overigens. 

2. § 1. Op de voornoemde perceelen, bij 
·het kadaster der gemeente Loenen, in 1842 
bekencl als Sectie B n°. 497 en 498 en op heden 
als Sectie B nos .. 991, 992, 993, 873, .1016 
en deel van 1020, of op zoodanige andere per
ceelen als waarop het Staatsspoorwegstation 
Nieuwersluis is of zal zijn gelegen, _zal minstens 
·40 malen op iederen dag - op. Zon- en feest
dagen verminderd met een aantal gelijk aan 

. dat.der volgens de door den Minister vastge
stelde dienstregeling op die dagen niet rijdende 
treinen, die te Nieuwersluis op werkdagen 

-stoppen, .doch hoogstens met acht - voor.per
sonen, die van den voormaligen Rijnspoorweg 
gebruik willen maken, gelegenheid bestaan en 
door het noodige oponthoud· van treinen tot 
dat einde verschaft moeten worden om daartoe 
aangewezen vooraf behoorlijk gepubliceerde 
treinen aldaar ter · plaatse te verlaten en zich 
daarop te begeven, zonder dat hierin ooit ver
andering zal mogen worden gebracht zonder 
schriftelijke toestemming van den co~parant. 

§ 2. De l'\Iaatschappij zal echter van de in 
§ 1 op zich genomen verplichting en garantfo 
ontheven zijn, indien en zoolang het aantal 
treinen op den voo.rmaligen Rijnspoorw~g 
tusschen Amsterdam en Utrecht en tusschen 
Amsterdam en Gouda te zamen :veertig of 
minder p~r dag bedraagt, met die~ verstande 
dat de verplichting in § 1 omschreven · alsdan 
zal gelden ten aanzien van alle treinen op be
doelde baanvakken. . · 

§ 3. De treinen, ~elke ter· in § 1 genoemde 
plaatse tot het in- en uitlaten van reizigers 
zullen stoppen, zullen door den l'\Iinister 
worden aangewezen en wel, tenzij § 2 t\'}epas
selijk is, na overleg tusschen de l\Iaatschappij 
en den comparant. Ter fine van bedoeld over
leg zal de l\Iaatschappij minstens twee maanden 
v66; den aaiivang van iedere_ dienstregeling 
aan den comparant inzenden een opgaaf, aan
wijzende alle op werk- en/of Zondagen loopende 
.treinen tusschen Amsterdam en Utrecht en 
tusschen Amsterdam en Gouda, welke in het 
· ont:werp voor de aanstaande dienstregeling 
der treinen_van de l'\faatschappij worden opge
nomen, welke treinen daarvan ter in § i aange
duide plaatse zullen stoppen voor het in- en 
uitlaten van reizigers en op welk:e tiren. 

§ 4. Wanneer niet binnen acht dagen na 
die tClezending - welk:e behoudens tegenbewijs 
bewezen wordt door het regu van een aan den 
comparant verzonden aangeteekenden brief -
de cmnparant zijne_ wenschen ten aanzien van 
het stoppen van treinen ter in § 1 aangeduide 
plaatse schriftelijk _aan de l'\faatschappij heeft 
kenbaar gemaakt, zal de comparant geacht 
worden met de toegezonden ontwerp-dienst
regeling in te stemmen. 

§: 5. De wenschen van den comparant 
worden door de l\Iaatschappij met haar advies 
ter kennis van den Minister ge bracht. Afschrift 
van het desbetreffende schrijven der - l\Iaat
schappij wordt op den dag der verzending cj.aar
van toegezonden aan den comparant,, of in 
het geval bedoeld aan het slot van § 9a aan den 
daarbedoelden gemachtigde. Daarna wordt 
door den Minister, lettende op de.bedoelde wen
schen, doch daaraan niet gebonden, eene be'. 

81issing genom~n. 
§ 6. Het in § 3 voorgeschreven overleg zal 

voor de eerste maal ~orden gepleegd ten aanzien 
van .de ·eerstvolgende dienstregelin:s vast. te 
stellen nadat deze overeenkomst voor de i\faat
schappij . en door den comparant , zal zijn 
onderteekend. 

§ 7. Alie berichten en zendingen ,aan den · 
comparant ingevolge dit artike_l zulle_n aan 

J 
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.. . h fd d l •ziJne m oo e ezer overeenkomst vermelde 
woonplaats kunnen worden gead~esseerd, tenzij 
hij schriftelijk aan de l\faatschap'.[>ij. een andere 
woonplaats. in Nederland moch} opgeven en 
<lan aan die woonplaats. j 

§ 8. De treinen welke ter plaatse · iri § 1 
van dit artikel genoemd zullen stoppen, zullen 
·steeds rationeel verdeeld moete* zijn, zoowel 
·over den dag als over de richting~n van en naar 
Amsterdam, van en naar Gouda e~ van en naar 
Utrecht, een ·_en antler ter beo? rdeeling van 
den. Minister.. . - . i -

§ 9. Het m d1t artikel bedoelde overleg 
zal niet gepleegd behoeven te J.orden en de 
Minister zal reeds aanstonds met !inachtnemi~" 
van § 8 tot de aanwijzing der te~ in § 1 aan~ 
geduide plaatse stoppende treinenlkunnen over
gaan, zoolang - na overgang vaf de rechten 
uit deze overeenkomst, hetzij onder de levenden 
hetzij na doode ; t 

· a. op meer dan een verkrijge -- de ver
krijgers geen in N ederland ge omicilieerden 
gemachtigde tot het plegen van! dat overleg 
hebben, en de benoeming van zdodanigen ge
·machtigde en de vermelding van[ diens woon
plaats waar berichten en zendingen aan hem 
kunnen worden geadresseerd, hen.evens even
tueel eene notarieele verklaring [van erfrecht 
niet aan de l\faatschappij is beteekend, terwijl 
indien zoodanige benoeming en! beteekening 
heeft plaats gehad, het in dit artikel bedoelde 
overleg alleen met dien gemachtigde zal kunnen 
en moeten plaats hebben; I· 

b. op een verkrijger - de ve1rkrijger niet 
_schriftelijk aan de l\faatschappij I eene woon
plaats in Nederlancl zal hebben ~pgegeven. 

§ 10. De l\faatschappij verbinclt zich om 
aan den comparant bij wijze van straf te zullen 
betalen vijf gulden per trein, welli:e ter in § 1 
genoemcle plaatse doorrijdt : · 1 

a. in strijd met het bepaalde in § 1 of 
§ 2; · I 

b. in strijd met de door den l\±inister voor 
clien trein vastgestelde dienstregeling, met 
dien verstande, dat wanneer voor leen en den
zelfden trein krachtens het vorensfaande meer 
dan een boete verbeurd mocht wezen, de ·boete 
slechts eens. verschuldigd zal zijn. I 

Deze boete zal verschuldigd f'ijn zonder 
dat ingebrekestelling noodig zal z)jn. 

3. Oomparant verklaart ontvai:jgen te heb
ben van de l\faatschappij de sohi van een 

"honderd duizend gulden (f 100,qoo.-) met 
de rente daarover berekend naar vier ten hon
derd 's jaars van af 1 l\Iei 1912, ieshalve hij 
bij deze der ·J\Iaatschappij te die' zake vol-

l\1EI. 202-

komen kwijting en decharge verleent zonder 
eenig voorbehoud. · 

De l\faatschappij en de Staat zijn te alien 
tijde bevoegd om door betaling aan den com
parant van eerie verdere en laatste schadeloos
stelling van een honderd duizend gulden 
(f 100,000.-) alle verplichtingen jegens den 
comparant uit art. 2 dezer overeenkomst voort
vloeiende af te koopen, zoodat elke verplich
ting om te Nieuwersluis treinen te doen stoppen 
zal zijn opgeheven. De l\faatschappij behoeft 
om van de bedoelde bevoegdheid gebruik te 
maken de machtiging van den Minister. 

Ingeval de Staat ingevolge het bepaalcle bij 
de overeenkomst van 21 Januari 1890, bekrach· 
tigcl bij de wet van 22 Juli 1890 (Staatsblad 
n°. 134); de eigendommen der l\faatschappij 
naast, clan we! ingeval de l\faatschappij, inge
volge art,. 27 cler evengenoemcle overeenkomst, 
van hare rechten worclt vervallen ver1.laarcl, 
zal· de Staat aan de l\faatschappij terugbetalen 
de door haar ingevolge het eerste en -tweecle 
lid van clit artikel betaalcle hoofdsommen, 
die becloelcl in het tweede lid alleen wanneer 
de claar becloelcle machtiging is vuleencl. 

4. · Indien cleze overeenkomst niet binnen 
een j aar na den clag van incliening van bet cles
betre:ffend wetsontwerp voor den Staat is 
onderteekend, vervalt zij ook ten aanzien van 
de anclere partijen van rechtswege met ingang 
van den dag volgencle op <lien, waarop de clan 
van kracht zijncle clienstregeling afloopt. Bij 
het vervallen clezer overeenkomst worclt de 
in den aanhef genoemde overeenkomst van 
1842 wecler geheel van kracht. 

Oomparant verplicht zich om op evenbe
cloelclen clag de hem volgens het eerste lid van 
art. 3 betaalcle / 100,000.- maar zonder rente 
en zonder eventueel betaalde .boeten, aan de 
·l\faatschappij terug te betalen. . 

Oomparant verplicht zich ten genoegen van 
de l\faatschappij voor die terugbetaling zake
lijke zekerheid te stellen. 

5. Indien en zooclra de l\faatschappij, uit 
wat oorzaak ook, ophoudt den voormaligen 
Rijnspoorweg tusschen Amsterdam en Utrecht 
en tusschen Amsterdam en Gouda te exploi
teeren, zal de l\Iaatschappij van al hare nit deze 
overeenkomst voortvloeiencle verplichtingen 
van rechtswege z;jn ontslagen. en zal de Staat 
ten aanzien -van dE'ze overeenkomst in de plaats 
treclen - of dengeen, die de MaatschappiJ in 
de exploitatie opvolgt, in de plaats doen treden 
- van de l\faatschappij. 

6. In cleze overeenkomst wordt verstaan 
oncler: 
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,, treinen" ·ane voor reizigersvervoer bestemde 
treinen,. welke publiek warden aangekondigd, 
met inachtneming dat bij splitsing. van zoo
danige treinen in v66r- en/of natreinen, deze 
laatste zullen beschouwd warden als deelen 
van. den1.elfden trein, ,, 

,,Minister" de Minister van Wa,terstaat of 
de autoriteit op wie diens functien later mochten 
oveigaan, terw jl onder ,,comparant" ook: zijne 
erven of recbtverkrij!'enden warden verstaan 
tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. ' 

7. De kosten dezer overeenkomst en hare 
registratie komen ten laste der Maatschappij. 

]5 Mei 1914. WET,_ tot verhooging van het 
negende hoofdstuk der Staats begrooting 
voor i914. (Kabelkanalisatie Anisterdam
's-Gravenhage-Rotte1·dmn). S. 203. 

Bij deze wet ·wordt een artikel verboogd. 
Ten gevolge van voorscbreven verbooging 
wordt het bedrag van de Vlde afdeeling en 
het eindcijfer van gemeld boofdstuk verboogd 
met f 1,250,000.-. 

15 .Mei 1914. WET, boudende vaststelling van 
het slot der rekening van ontvangsten en 

. uitgaven voor Nederlandsch-Indilf over bet 
dienstjaar 1910. _S. 204. 

15 ,lfei 1914. WET, tot bekrachiging·van eene 
-door bet Rijk met cle gemeente Alk1iiaar 
gesloten overeenkornst in zake ruiling van 
gronden, in clie gerneente gelegen, op bet 
zoogenaamde ,,Eiland", aan het Heilig land 
en aan de Oude Hoornsche Vaart. S. 205. 

15 Mei 1914. WET, tot openstelling van booger 
beroep van vonnissen, in Nederlandsch
Indie door Krijgs_raden bij de Zeemacbt 
_gewezen, en, in verband daarmede, uit
breiding der rechtsmacht van bet Hoog 
Militair Gerecbtshof van Nederlandsch
Indie. S. 206. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1913/1914, n°.191, 1-6. 
Hand. idem 1913/1914, bladz. 1675-1678. 
Hand. I• Kamer 1913/1914, bladz. 507, 511. 

WrJ WILHELMINA, ENZ, •• doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen b"ebben, 
dat ·bet gewenscbt is ·om van vonnissen, in 
Nederlandsch-Indie door Krijgsraclen bij de 
Zeemacbt gewezen, booger beroE:p open te 
stellen en om, in verband daarmede, de recbts

. macbt van bet Hoog Militair Gerecbtsbof van 
Nede1·landsch-I11die uit te breiden; 

Zoo is bet, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In de artikelen 196, 197, 198, 200 en 

209 van de Regtspleging bij de Zeemagt,.gelijk 
deze in tekst is bekend gemaakt bij bet Ko
ninklijk besluit van 5 Se]Jtember Hll3 (Staats
blad n°. 365), warden de navolgende wijzigingen 
aangebracht: · 

In artikel 196 wordt, in plaats van de 
woorden: ,,van eene Vloot, Eskacler, minder 
Srnaldeel of een scbip alleen, buiten bet Rijk 
in Europa", gelezen : ,,buiten bet Rijk in 
Europa en, buiten Oost-Indie". 

In de artikelen 197, 200 en 209, 1°. warden 
onmiddellijk acbter bet woord ,,Europa" inge
voegd de ~oorden: ,,en buiten Oost-Indie". 

In artikel 198 warden · onmicldellijk acbter 
bet- woord ,,vonnis" lngevoegd de woorden: 
,,alzoo buiten bet Rijk in Enropa en buiten 
Oost-Indie gewezen,". 

2. Aan de Regtspleging bij de Zeemagt, 
gelijk deze in tekst is bekend gernaakt bij 
bet Koninklijk besluit van 5 September 1913 
(Staatsblad no .. 365), warden toegevoegd drie_ 
slotbepa.Jingen, luidende als vol,g;t: 

,,SLOTBEPALINGEN. 

I. Voor zooverre betreft de zaken, naar de 
Krijgsraden in Oost-Indie te verwijzen, of welke, 
na verwijzing, in die Krijgsraden zullen zijn 
bebandeld, geldt alles wat in deze Wet ten 
aanzien van het Hoog Militair Geregtshof is 
bepaald, voor het Roog Militair Geregtsbof 
van N ederlanclsch-Indie. 
· II. Bij de uitoefeningvan de regts-magt, welke 

uit bet bepaalde in bet voorgaande artikel 
voortvloeit, zal bet Hoog Milita\r Geregtshof 
van Nederlandscb-Indie zicb bebben te gedra
gen overeenkomstig hetgeen in de Provisio
nele Instructie voor.het Hoog Militair Geregts
hof in .bet vaderland, gelijk deze thans luidt 
of in den vervolge nog mogt warden gewijzigd, 
is voorgeschreven omtr'ent de wijze van deli
bereren, de approbatie, de regtspleging, den 
Advokaat-Fiscaal, den Griffier, de gevang~n
of provoost-huizen, de Praktizijns bij het Hof 
en de kosten. 

III. Deze. Wet is ook verbindend voor de 
kolonien en bezittingen in andere wereld
deelen.'' 

3. In bet eenig artikel der wet van 18 April 
1885 (Staatsblad n°. 98) worden de woorden: 
,,aan boord van de scbepen en vaartuigen van 
oorlog" vervangen door de woorden : ,, , als
mede voor zooveel N ederlandscb-Indie betreft 
door bet Hoog Militair Gerechtshof daar te 
lande,". 
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4. Deze wet -treedt in werking op een nader 15 Mei 1914. MISSIVE van den Minister van 
'door Ons te bepalen tijdstip. ! Financien aan de Commissarissen der Ko-

L . 1 d . asten en bevelen, enz. i ningin in de provincien, betreffen e mt-
Gegeven te 's-Gravenhage, 15 Mei 1914.· / voering van de pensioenwet voor de ge-

WILHEtMINA. meente-ambtenaren 1913 en de Weduwen-_ 
J wet voor de gemeente-ambtenaren 1913. 

De 1vlinister van Justiti'e, B. ORT. Dezerzijds is aan heeren .Burgemeester en 

De Jt;Iin~s~er van Marine, ... J. J. fAMBONNET. Wethouders van de verschillende gemeenten 
De 11iinister · van Kolomen, TH. I B. PLEYTE. des Rijks de circulaire gezonden, waarvan eene 

cu_ itgeg. 3 Jluni_ 1914.) afdruk hiernevens is gevoegd. 
_ Het is gebleken, dat aan het daarin gedaan 

verzoek niet of slechts gebrekkig wordt vol-
15 3Iei 1914. -\'VET, tot aanvullfng en ver• .daan. 

hooging van het negende h?ofdstuk der. Ik heh daarom de eer U beleefd te verzoe
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1913 . lrnn te willen bevorderen, dat de in de circu
en afstand van perceelen do6r den Staat laire bedoelde lijsten overeenkomstig het hier-
aan de gemeente 's-GravenhaJe. S. 207. nevensgaand model worden ingericht . 

.Bij deze wet worden twee artikeleh· ingevoegd. -~ Aangezien de aanwijzing, bedoeld in art. 25, 
Tengevolge hiervan wordt he

1
t totaal der tweede lid, van het Koi-ibk!ijk besluit van 

Ilde afdeeling, alsmede bet eindcijfer van voor- 1 December 1913 (Staatsblad n°. 420) in ver, 

meld hoofdstuk verhoogd met f ~90,700. schillende gerneenten nog niet heeft ·plaats 
Voorts wordt bij deze wet machtiging ver- gehad, zal het mij voorts aangenaam zijn, zoo 

leend tot verkoop door den Staat aan de ge- U ook voor het spoedig naleven van dat voor
meente 's-Gravenhage, up den voet der bij deze schrift Uwe tnsschenkomst zult willen ver
wet behoorende ontwerp-acte, vah zoodanige leenen. 
perceelen of gedeelten van percedlen, als znl-
len blijken niet benoodigd te zljn voor de 
verbonwing en nitbreiding van piet gebonw 
van de Tweede Kamer der Statr-Generaal. 

15 Mei 1914. WET, tot bekrachtiging van eene 
door· den Staat met de geme~nte 's-Gra• 
i•enhage gesloten overeenkon1st in zake 
ruiling· van terreinen aan d~ Binkhorst-

laan, ald_aar. S. 208. I _ _ 

15 11lei 1-914. WET, tot bekrachtiging van eene 
overeenkomst met de Maat~chappij tot 
Exploitatie van StaatsspoorwJgen tot wij
ziging van die van 20 Februari 1904/18 De
cember 1~03 betreffende den ~anleg en de 
exploitatie van een spoorwer van Eind
hoven naar vVeerf. S. 209. 

I -, 

De Minister van Fina11cien, 
Namens den Minister, 

De Secretaris Generaal, (get.) DE J QNGE. 

's Gravenhage, 20 Februari 1914. 

Ingevolge artikel 13, lste lid van het Ko
ninklijk besluit van 1 December 1913 (Staats
blad n°. 420) en van artikel 2 van het Ko
nin~lijk beslnit van 15 December 1913 (Staats! 
blad - n°.- 442) storten de gemeentebes_tnren de 
bijdragen bij een betaalmeester. 

lk heh de eer U -beleefd te verzoeken te 
willen bevorderen, dat op de aan de betaal
meesters bij de storting over te leggen lijsten, 
gespecificeerd wordt vermeld, krachtens welk 
artikel der wet_ de bijdrage verschnldigd is. 

De Minister i·an Financien, 
Namens den Minister, 

De Secretm·is-Generaal, (get.) DE JONGE, 



205 1914 

OPGA VE van door de ge~eente te storten bedrag<'n ten behoeve van 
het Pensioenfonds voor de gemeenteambtenaren, met :,:ermelding der wetsartikelen, 
krachtens welke de storting plaats heeft. 

Stortingen ingevolge de Pensioenwet voor de 
gemeenteambtenaren 1918. 

Stortingen ingevolge de 
W eduwenwet voor de ge
meenteambtenaren 1918. 

Art. 48 

Art. 40 
(bijdr~gen 
voor amb
tenaars
pensioen). 

Art. 43 
(inkoop 

van 
tijdelijke 
diensten). 

(restitutie' van 
terugbetaalde Art~. 63 en 

bijdragen 64 (mkoop 
bij ontslag na van 

Art. 68 
(jaarlijksche 
vergoeding 

voor 
uitgekeerde 
ambtenaars
pensioenen). 

Art. 35, 2de lid 
Art. 27, (terugstorting van 
lste lid a gerestitueerde · 

(bijdrage'n bijdragen voor 
voor weezenpensioen 

minder vroegere. 
dan lOjarigen diensten). 

diensttijd). 

weduwen- bij weder indienst
en weezen- treding van den 
pensioen). vroegeren ambte-

f f f f 

16 Mei 1914. BE~LUIT, houdende machtiging I 
tot uitgifte van schatkistpromessen volgens 
de wet van 5 December 1881 (Staatsblad 
no. 185). S. 210. 

16 Mei 1914. BESLUIT, tot aanvulling van de 
Koninklijke besluiten betreffende de locale 
Rijkstelefoonnetten te Rheden, Nijmegen, 
Lisse, Bergen op Zoom, Boskoop, Gorinchem, 
Loche111, Roosendaal (N.-B.), Waalwijk, Zand
voort, Culenborg, Harlingen, Heerenveen, 
Heerlen, Neuzen, :Yoordwijk binnen, Wi1i
terswijk, Zierikzee, Enkhuizen, Gees, en 
Alphen (Z.-H.) S. 211. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Gelet op de Telegraaf- en Telefoonwet 1904 
(Staatsblad n°; 7) ; 

In aanmerking nemende dat het wenschelijk 
is in de locale Rijkstelefoonnetten de gelegen
heid te openen tot het nemen van seizoen
abonnementen ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 8 April 1914, n°. 12, Afdeeling 
Poster_ijen en Telegrafie; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
28 April 1914, 11°. 22); 

Gezien het nader rapport van v.oornoemden 
Minister van 16 Mei 1914, n°. 9, Afdeeling 
Posterijen en Telegrafie; 

naar). 

f f f' 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
Artikel een. 

Na artikel 1 van : 
A. het Koninklijk besluit van den 28sten 

Mei 1906 (Staatsblad n° .. 116), bepalende de 
vestiging van een locaal Rijkstelefoonnet Rhe
clen en houdende reg-elen voor het gebruik van 
dit net, zooals dit besluit is aangevuld en ge
wijzigd bij de· Koninklijke besluiten van den 
20sten December 1907 (Staatsblad n°. 336) en 
~an den 6den Augustus 1910 (Staatsblad n°. 246) ; 

B. het Koninklijk besluit van deu 12den 
September 1906 (Staatsblad n°. 240), .bepalende 
de vestiging. een locaal Rijkstelefoonnet te 
Nij111egen en houdende regelen voor het' gebruik 
van dit net, zooals dit besluit is aangevuld 
en gewijzigd bij de Koninklijke besluiten van 

·den 20sten December 1907 · (Staatsblad n°. 
337) en van den 6den Augustus .mm (Staats-
blad n°. 246); · 

0. het Koninklijk besluit van den 21sten 
Juni 1907 (Staatsblad n°. 150), bepalende de 
vestiging van een locaal Rijkstelefoonnet te 
Lisse en houdende regelen voor het gebruik 
van dit net, zooals dit besluit is aangevuld 
en gewijzigd bij de Koninklijke besluiten van 
den 20sten December 1907 (Staafsblad- n°. 335) 
~n van den 6den Augustus 1910 (Staatsblad 

/ no. 246); 
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D. Het Koninklijk besluit va~ den 20sten 
December 1907 (Staatsblad n°. 334), bepalende 
de vestiging- van locale Rijksteleff onnetten · te 
Bergen op Zoom, Boskoop, Gorinchf1n, Lochem, 
Roosendaal (N.-B.), Waalwijk en 1andvoort en 
hondende regelen voor het gebru/k van deze 
Iietten, zooals dit besluit is gewijzigd en aan
gevnld bij dat van den 6den Au~ustus 1910 
(Staatsblad n°. 246); · I 

E. het Koninklijk besluit vay den 6den 
Augustus 1910 (Staatsblad n°, 245), bepalende 
de vestiging van locale Rijkstelefd,onnetten te 
Culenborg, Harlingen, Heerenveen, Heerlen, Nett· 
zen, Noordwijk binnen, Winterswij~. en Zierik
zee, en houdende regelen voor het tebruik van 
deze netten ; I 

F. Het Koninklijk besluit va~ den 4den 
November 1912 (Staatsblad n°. 340), bepalende 
de vestiging van locale Rijkstelefobnnetten te 
Enkhuizen en Goes, en "houdende ri

1 
gelen voor 

het gebruik van deze netten; en 
G. het Koninklijk besluit van [ den 18den 

December 1912 (Staatsblad n°. 435), bepalende 
de vestiging van een locaal Rijkste\efoonnet te 
Alphen .(Z.-H.) en houdende regelen voor het 
gebruik van dit net, wordt een nituw artikel 
ingevoegd luidende : 

,,Art. Ibis. Op verzoek van belanghebbenden 
,,kunnen seizo.enabonnementen worden gegeven 
,,voor den tijd van ten hoogste 6 ~ achtereen
,,volgende maanden en tegen betaling van 2/ 3 

,,van het in artikel 1 genoernde jaarlijksche 
,,abonnement". \ 

Artikel twee. ] 

Dit besluit treedt in werking- op den tweeden 
dag na de dagteekening van h·et sthatsblad en 
.van de Staatscourant waarin het g~plaatst is. 

Onze Minister van Waterstaat·islbelast met 
de uitvoering. van dit besluit, het,~elk in het 
Staatsblad en gelijktijdig in de Staatscourant 
geplaatst en in afschrift aan den !'Raad van 
State medegedeeld zal worden. , 

's-Gravenhage, den 19den Mei" 19~4, 

. WILHELlIIf A; 

De Mrnister van TVaterstaat, IC, LELY. 

. (Uitgeg. 4 Ju~i 1914.) 

I 
19 Mei 1914. BESLUIT, tot verlen1gi~g van 

den termijn, genoemd in ardkel 2 der 
. wet van 8 Februari 1912 (Staatsblad n°. 57). 

S. 212. I . 
Verlen1d met zes ,naanden. · 

19 Mei 1914. BESLUIT, regelende bet toeken· 
nen van toelage voor eerste aanscha ffing 
van kleeding en uitrusting en schadeloos
stelling wegens uniformverandering. S. 213. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Gelet op den inhoud van de artikelen 63 en 
64 van het Reglement van Administratie bij
de Landmacht, vastgesteld bij Koninklijk Be
sluit van 7 Februari 1886, n°. 14, zooals, dat 
Reglement sedert bij verschillende Ko11inklijke 
Besluiten is gewijzigd; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Oorlog van 15 Mei 1914, VIde afdeeling, n°. 79 ; 

Hebben goedgevonden en versta'an: 
A. In te trekken : 
Van het Koninklijk Besluit van 20 Septem

ber 1905, n°. 75: 
de artikelen 24, 30 en 31 (3de zinsnede); 
artikel 37, zooals dit artikel moet worden 

gelezen ingevolge Koninklijk Be.sluit van 25 
Januari 1909,. n°. 29; en 

artikel 44, zooals dit luidt ingevolge Konink
lijk Besluit van 5 April 1910, n°. 48; 

Van het' Koninklijk Besluit van 8 Mei 1906, 
n°. 95: 

de 3de zinsnede van artikel 17, zooals dit 
artikel moet worden gelezen ingevolge het 
Koninklijk Besluit .van 23 Augustus 1907, n°. 
80 en 

de laatste zinsnede van artikel 3'0; 
Artikel 25 van. het Koninklijk Besluit van 

8 Mei 1906, no, 96; 
Artikel 23 van bet Koninklijk Besluit van 

31 October 1906, n°. 27; 
Het 3de en 4de lid van artikel 23 van het 

Koninklijk Besluit van 9 November 1906, no. 
52, zooals dit artikel moet worden gelezen, 
ingevolge het Koninklijk Besluit van ·25 April 
1913, n°. 90; 

Artiirel 10 van het Koninklijk Besluit van 
11 October 1907, n°. 32; 

Artikel 15 van het Koninklijk Besluit van 
·2 April 1908, n°. 16; 

Artikel 6 van het Koninklijk Beskit van 
2 April 1908, n°. 17 ; 
· Artikel 11 van het Koniriklijk Besluit van 

·U Maart 1909, n°. 12; 
Artikel 3 van bet Koninklijk Besluit van 

26 Februari 1912, n°. 9; 
Artikel 27 van het Koninklijk Besluit van 

26 Juli 1912, (Staatsblad n°. 269); 
alsmede: 

Artikel 12 van bet Koninklijk Besluit · van 
25 Augustus 1888, n°. 27 ; 

het Koninklijk Besluit van 22 Juli 1891, 
no, 32; 
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Artikel 2 van .het Koninklijk Besluit van 5 
Februari 1897, n°. 22 en de Koninklijke Be
sluiten van 12 November 1904, n°. ·87; en van 
18 .Augustus 1906, n°. 52 ; 

B. Te bepalen: 
I. In artikel 64 van voormeld Reglement 

van Administratie bij de Landmacllt, verval-
Jen de woorden : · 

,,wanneer een of ander niet met bevordering 
in rang gepaard gaat". 

11 De artikelen 68 en 64 van evenbedoeld 
Reglement zijn van toepassing. op alle onder
officieren en daarmede gelijkgestelden, naar de 
regelen, hierna sub III en sub IV vastgesteld. 

III. De geldelijke toelage tot tegemoetko
ming in de kosten van eerste· aanscbaffing van 

- ]deeding en uitrusting wordt toegekend aan 
de navermelde militairen tot de daar)lij ge
noemde be.dragen ; 

10. Bij aanstelling tot beroeps- of tot mili
tie-onderofficier - voor zoover deze laatsten 
minstens -2 jaar onder de wapenen zullen 
blijvcn -: 

a. bij de Rijdende-A.rtillerie . . . · f 100 
b. bij de overigc wapens en dienst-

vakken • . . . . . . . . . . . . ,, 50. 
20. .Bij aanstelling van den rang beneclen 

clien van Adjudant,Onderofficier tot laatstbe
dqelden, claarmede gelijkgestelden of hoogeren 
onderofficiersrang bij bet beroeps• ·of verlofs
personeel: 

a. bij de Rijdende-Artillerie . . ·. f 300 
b. bij de overige wapens en dienst-

vukken . . . . . . . . . . . ,, 150. 
3°. Bij benoeming tot beroeps- of verlofs

officier ongeacbt bet wapen of dienstvak: 
a. Wanneer de in punt 2° hiervo-

ren vermelde tegemoetkoming niet is 
genoten . . . . . . . . . . . . .. f · 200 

b·, Wanneer deze tegemo_etkoming 
wel is genoten . . . . . . . . . . ,, 50. 

De reserve•officieren bebben recbt op. de in 
punt 3°. bedoelde tegemoetkoming voor zoo• 
ver zij gebouden zijn, ook in vredestijd, gekleed 
in uniform, voor actieven dienst onder de 
wapenen te komen. 

IV. Wat de aan officieren en c. q. onderoffi
cieren toe te kennen schadeloosstelling voor 
uniformverandering betreft, worden alle mili
tairen, ten aanzien van de uniformen in de 
·volgende groepeu onderscheiden: 

lo. Adjndanten van Ons :Militaire Ruis; 
20. Orclonnans-officieren van Ons :Militaire 

Ruis; 
3°. Koninklijke ~Iarechau_ssee; 
4°. Generale Staf; 

5°. Rijclende-Artillerie ; 
6°. Grenadiers ; 
7°. Jagers; 
8°. Ca valerie en , 
9°. alle overige wapens en dienstvakken. 
De biervorenbedoelde scbadeloosstelling be-

draagt: · · 

_ a. Voor onderojficieren, beneden den rang; 
van Adjudant-Onderofficier, wanneer de be
trokkene verplicbt wordt zijne uniform te: 
verwisselen tegen die· van een der andere, 
groepen dan waartoe hij behoort, f 50, met: 
dien verstande, dat bij verwiss!)ling van de
uniform bij overgang naar groep 5 wordt toe~ 
gekend een beclrag van f 100. 

b. Voor adjudant-onderojficieren, daarmede· 
gelijkgestelden en onderofficieren met een boo
geren rang,· in de gevallen bedoeld in laatst, 
genoemd punt a. respectievelijk/100 en.f200 

c. Voor officieren," wanneer de betrokkene· 
verplicbt wordt zijn uniform te verwisselen. 
tegen die van een der andere groepen dan. 
waartoe hij beboort f 250, met dien vf:lrstande" 
dat bij verwisseling van uniform tusschen de
groepen 4. en 8 onderling wordt toegekencl. 
een bedrag van f 100. 

De schadeloosstelling wegens uniformver-
andering wordt niet genoten bij terugkeel' 
binnen 5 jaar naar een der· groepen, waartoe: 
de belanghebbende, sedert het in· werking· 
treden van dit Besluit reeds heeft behoord. 

Dit besluit treedt in werking op 1 Juni 1914" 
met dien verstancle, dat bet bepaalde in punt. 
1°. sub. III geacbt wordt op 1 April 1913 ,in. 
werking te zijn getreden, zoomede punt 2°" 
sub III; dit laatste punt echter voor zooveel. 
betreft cle daarin bedoelde beroepsonderofficie
ren. 

Onze :Minister van Oorlog is belast met de. 
nitvoering van ,lit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afscbrift: 

. zal worden gezonden aan de Algemeene Reken
kamer. 

's-Gravenhage, den 19clen l\fei 1914. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, Bos!lOOM. 
(Uitgeg. 5 Juni 1914.) 

19 .Mei 1914. BEsLun·, houdende beslissing 
dat de aan eene gemeeute krachtens de 

- wet tot wijziging der grens tusscben beide 
gemeenten, door de andere gemeente uit
gekeerde som als schadeloosstelling voor 
te verliez~n inkomsten, niet ·lmn worden 
bestemd voor buitengewone aflossing op 
een· aangegane geldleening. 
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WIJ WILHELl\IlN A, Et,z. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den Raad der gemeente A"-mbt- Vollenhove tegen 
het besluit vari Gedeputeerde Staten van 
Overijssel van 23 December 1913. ~de afd. 
n°. 7856/5207, waarbij goedkeuring is onthou
den aan het besluit van dien Raad van l. De
cember 1913, strekkende om het door de ·ge
meente Blokzijl in gevolge de_ wet van 11 Janu-
11.ri 1913 (Staatsblad n°. 14) uit te keereil bedrag 
van f 8500, te bestemmen voor buitengewone 
aflossing op de ·geldleening, aangegaan krach
tens Raadsbesluit van 10 Mei 1913, goedgekeurd 
bij besluit · van · Gedeputeerde Staten van 
"27 Mei 1913, 2de afd. n°. 3272/"2169; 

·Den Raad van State, afdeeling voor -de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
8 April 1914 n°. 63; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 14 Mei 1914, 
n°. 3285, afd., Binnenlandsch Bestuur; 

Overwegende, dat bij besluit van 1 Decem
ber 1913 de Raad der gemeente A1nbt- Vol/en
lzove heeft besloten het door · de gemeente 
Biokzijl ingevolge de wet van 11 Januari 1913 
(Staatsblad n°. 14) aan de gemeente Anibt- Vol
lenhove uit te keeren bedrag van f 8500.- te 
bestemmen voor buitengewone aflossing in 
1914 op de geldleening aangegaan krachtens 
raadsbesluit van 10 Mei 1913, goedgekeurd 
bij b~sluit van Gedeputeerde Staten van 
27 Mei 1913, 2de afd n°. 3272/2169; dat de 
Raad daarbij heeft overwogen; dat volgens 
art". 6 der wet van 11 Januari 1913 (Staatsblad 
n°. 14) tot wijziging van de grens tusschen de 
gemeenten Blokzijl en A.nibt- Yollenhot"e, de ge
meente Blokzijl aan de gemeente Ambt- Yollen
hovc binnen een jaar na de inwerkingtreding 
van gemelde wet, een bedrag van f 8500.
moet uitkeeren, als schadeloosstelling voor 
de door de gemeente A.nwt-Vollenhove te ver
liezen inkomsten ;· dat het bedrag der schade
loosstelling indien daaraan geen andere be
stemming wordt gegeven, zal moeten worden 
belegd op bet Grootboek der Nationale Schuld; 
dat alsdan ecbter van het kapitaal slechts een 
zeer matige rente zal worden verkregen; dat 
het · daarom in het financieel belang der ge-. 
meente zal zijn het bedrag ad f 8500.- te ge
bruiken voor buitengewone aflossing .van door 
de· gemeente gesloten leeningen, omdat van 
deze leeningen een veel hoogere rente moet 
worden betaald clan die welke eene inschrij
ving op het Grootboek der Nationale Elchuld 
afwerpt; ciat krachtens raadsbesluit van.10 Mei 
1913 wegens deelneming in het aandeelenkapi-

taal van den spoorweg Zwolle-BlokziJ/ . op 
1 Juli ·a,-a. v. een geldleening ·is aangegaai:l 
groot f 13,500.- tegen den koers van _99 pCt. 
rentende 4½ pCt. : 's jaars, met jaarlijksche 
aflossingen van tenminste f 500.~ te beginnen 
in 1914; dat het daarom wenschelijk is h~t 
bedrag van f 8500.- op deze leening buiten
gewoon af te lossen ; 

dat aan het raadsbesluit ·van 1 December 
1913 Gedeputeerde Staten bij besluit van 
23 December 1913, 2de afd. r,0 • 7856/5207 de 
goedkeuring hebben onthouden, uit overwe
ging, dat -de uitkeering uitmaakt de geka
pitaliseerde som der door de 0 gemeente Anibt
Yollenhove gederfd wordende inkomsten. nit 
dat dee! dier gemeente, hetwelk bij Blokzijl 
is gevoegd; dat die som derhalve rentege
vend behoort te worden belegd ; dat de geld
leening aangegaan krachtens raadsbesluit van 
den !Oden Mei 1913 strekt ter betaling van 
het aandeel in het maatschappelijk ·lrnpitaal 
der Spoorweg-Maatschappij Zwolle-Blokzijl; 
dat, waar verwacht mag worden, dat- dit" aan
deel - nu · de spoorweg nog in exploitatie 
moet worden gebracht ~- voorloopig geen, 
althans een gering dividend zal opleveren en 
bij Gedeputeerde Staten bezwaren bestaan om 
aan het raadsbesluit ·van I December 1913 
goedkeuring te verleenen; 

dat van het besluit van Gedeputeerde Staten 
de Raad der gemeente Ambt- Vollenhove bij Ons 
in beroep is gekomen, daarbij o. a. aanvoerende, 
dat de leening wegens deelgenomen aandeelen
kapitaal in den spoorweg Zwolle-Blokzijl is 
aangegaan tegen den koers van 99 pCt. ren• 
ten de 4 ½ pCt. onder bepaling, dat ieder jaar, 
te beginnen in 1914, minstens f 500.- zal 
worden afgelost; dat het naar zijne meening 
ten zeerste in het financieel belang der ge
meente is te achten, indien aan buitengewone 
aflossing goedkeuring wordt verleend; 

Overwegende: dat aan de gemeente Anibt
Vollenhove eene blijvende jaarlijksche inkomst 
v.an het bedrag der rente van haar ingevolge 
de wet van 11 Januari 1913 (Staatsblad no. 14) 
nitgekeerde kapitaal behoort te worden ver
zekerd, hetgeen niet het geval zou zijn iridien 
dat kapitaal werd bestemd voor buitengewone 
aflossing op de krachtens het raadsbesluit van 
10 Mei 1913 aangegane geldleening; dat der
halve Gedeputeerde Staten bij hun bestreden 
besluit terecht aan het raadsbesluit de goed
keuring hebben onthouden. 

Gezien de Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan.: 

het beroep ongegrond te verklaren. • 
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· Onze Minister van· Binnenlandsche Zaken 
is belast enz. (W. v. D. B. A;) · 

20 Mei.1914. BESLUIT, houdende wijziging.van 
het reglenient vastgesteld bij het Konink
lijk besluit van 17- Februari 1905, n°. 8, 

. op het verleenen van pensioenen en· van 
, onderstanden voor eens aan ·de Europeesche 
en· met'·dezen gelijkgestelde militairen be-

. neden, d~n rang van onder-luitenant van 
het N'ederlandsch-Indische leger; laatstelijk 

:·; gewijzigd bij het Koninklijk Besluit van 
,, 1 Juli 1913, n°. 105. S. 2.14. 

i - T 

,;, WIJ WILHELMINA, ENZ., 

. ·'.Op· de vooi·dracht. van ·onzen Minister van 
Rolonien van . 21 April 1914, Afdeeling 0 2, 

n~. 28; · 
:c.'Gezien Ons besluit van 17 .FebruarLl.905, 
i:l 8 (Indisch-Staatsblad n°. 299); tot vastst'3l!ing 
:vfn een .reglement op· het verleenen· van pen
sioenen en van onderstanden voor eens aan de 
Europeesche en met dezen gelijkgestelde mili
tai_ren beneden den rang ·van onderluitenant 
van bet N ederlandsch-Indische leger; -laatste
lijk gewijzigd bij Ons besluit, van 1 Juli 1913, 
·.no. 105 '(Indisch Staatsblad n!'. 566); 

Den Raad van State gehoord (advies· va~ 
5 Mei 1914, n°. 27); 

Gezien het nader rapport van' Onzen voor
noemd(ln Minister vari :16 Med914; Afdeeiing 
c•, n°. 9 ; · ' 

.;Hebben.goedgevonden ·en verstaan :· 

Eenig artike_l. 

In de na te noemen staten, beh0orende- bij 
het in den aanhef van dit Ons besluit genoemd 
reglement, komt te vervallen: , 

1°. in staat letter A: Magazijnmeester der 
genie 4e klasse, met: den. rang van opzichte·r; 
. ,2°. in staat letter B, sub -I: 

a. Magazijnmeester der genii) 4e klasse, met 
den rang van opzichter le klasse; 
· b: Magazijnrrieester der gehie.4e klasse; met 

,den .ran·g van opzichter 2e. o:f 3~ .klasse-; 
30_ in staat letter- B, .. sub.11': 

:.Magazijnnieest~~ · ·der genie 4e . lda~se, · met 
den rang van opzichter; 

4°. in staat letter C.: 
Magazijriniee$ter, der genie. 4e klasse, met 

den .rang ·v·an opzichter -le •of 2e kl:iss~. 
Onze Mir,ister van Koloriien is belast met 

de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan Onzen Minister van 
Oorlog, aan den Raad ·van State en aan de 
.Algemeene Rekenkamer en dat in het Staats- · 

1914. 

blad en in' de Stliatscourant zal worden ges . 
· plaatst .. · 

- 's-Gravenhage; •den ·2osteii Mei 1914. 
WILHELMINA. 

De Minibter van Kolonien, TH, B. ]:'.LEYTE. 
-(Uitgeg. 4 Jimi 1914.) 

25 Mei 1914. BESLUIT, tot'·vernietiging van 
het besluit van den Raad der gem·eente Ede, 
d.d. 16 Februari 1912, waarbij is bepaald, 
dat , de aanschaffing van schoolboeken; 
voor zooveel betreft de -openbare school 
voor Meer Uitgebreid: Lager Onderwijs te 
,Ede (dorp) zal koiuer. voor rekeniog· de~~ 
genen;· door wie :het ·schoolgeld· versc,hul
digd is. S. ·215. 

WIJ WILHELMINA, 'ENz; 
·Op. c;!e voord.racht· van: Onzeii: Minister ·van 

-Binnenlandsche Zaken van 13 Februari '1914, 
n". 8838, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Gezien het ·daarbij- overgelegd besluit van 
den Raad der gemeente Ede van 16, Februari 
1912, wa11rbij is bepaald, dat de aanschaffing 
van schoolboeken, voor zooveel betreft de 
openbare school voor Meer Uitgebr~id Lager 
Onderwijs te Ede (doi-p) zal komen voor reke
ning dergenen, dodr' wie het schoolgeld v_er
schuldigd is ; 

Overwegende, dat ·volgens artikel 46 der 
wet op. ·bet. Lager Onderwijs, · de kosten van 
bet operibaar Lager· ·onderwiJs, o!ider,· welke 
kosten ingevolgff artikel ·47, letter f, dier wet, 
zijn begrepen die- van liet aanschaffen en on
derhouden der schoolboeken, ten laste der 
gemeente·zijn;. 

dat de in voormeld artikel 46 op dezen regel 
verv:itte uitzorideringsbejialing geacht mo.et 
worden niet meer. te omvatten dan ;de gevallen, 
waarin vrijwillig of' lmichtens eene bij 'de in
voering der wet op·het· Lager-Onderwijs \vettig 
bestaande verplichting, vair elders in de kosten 
der schoolbehoeften ,vordt ·bijgedragen ; 

dat derhalve het voormeld besluit van ·den 
Raad der. gemeente·-Ede· van l6 l!'ebruari 1912 
is. in strijd"inei de wet;·. ' · 

dat wel·is-'waar de Raad in zijne vergadering 
van 9 ~Augustus 1918 ·dat besluit heeft'. i!ige
trokirnn, · doch- dat met die '.intrekking. niet 
ongedaan is gemaakt de gedurende het-tijdvak 
van ]6 .Februari 191'..f.tot· gemeld·, tijdstip'der 
intrekking. aan dat besluitgegeven toep·assing, 
welke medebracht; dat aan schoolgeldplichtigen 
,uitgaven. werden opgelegd, die ingevolge voor
meldff wetsartikelen, ten lasto: der gem,eente 
waren; 

dat deze met de wet sfrijdigt ge~olgen van 

14 
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het genpemd Raadsbesh\it s1lsnog kunnen wor
den te niet gedaan, door op dat besluit, ·bet
welk van. 16 Ji'ebruari 1912 tot het tijdstip van 
intrekking • heef.t gewerkt, het vernietigings-
rech t ~oe tEl P!!Ssen ; · 

Gelet op artikel 153. der Gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord, (advies van 

14 April 1914, no. 23); 
. 0-elet .. op .bet nader rapport van Onzen 
voorn,oemden_ ¥inist13,r· van 20 Mei 1914, 
n°'. 3323, afd(le!ing Binnenlandsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het voormeid ,besluit van den Raad der 

gemeente Ede . van 16 Februari 1912, hetwelk 
gewei·kt heeft van dat tijdstip t~t den datum, 
waarop het is ingetrokken, te. vernietigen we
gens strijd met de wet. 

Qnz,e Minister van Binnenlandsche Z11,ken 
is belast met de uit,;oerjng van dit. besluit, 
he_twelk in het Staatsblad zal worden geplaatst, 
e11 .w,aarvan afschrift.zal_worden gezonden.aan 
den Haad van State. 

-'s-Gravenh~ge; den 25sten Mei 1914.· 

WILHEUllN A. 

De Minister. van Binnenlandsche Zaken, 
CORT v. D. LIND_EN. 

(Ui(qe_q. 11 .Juni 1914.) 

26 lriei 1914; Mrssrn; van den Minister van 
Binnenlandsche. Zaken ·aan de Commissa
r,issen der Koningin_ in de. provincien,, 
betreffende de rijksbijdrage in de_ bezoldi
ging van geneesheeren en vroedvrouwen. 

Het schijnt aan de betrokken gemeentebe
_sturcn nog niet van· algemeene_ bekendheid te 
zijn. dat sedert 1 J.anuari j.l. de subsidien van 
het Rijk in genees- en verlosknndige hulp 
niet meer .. worden. uitgekeerd aan de genees
knndigen en vroedvrou:wen persoonlijk, .maar 
aan de besturen der gemeenten. De bedoeling 
van dezen maatregel is moeilijkheden .bij de 
uitvoering der Pensioenwetten voor, de ge
meente-ambtenaren te .voorkomen, · Immers 
mag betwijfeld worden, of de Rijkstoelagen, 
w_anneer deze aa_n de functionnarissen persoon
lijk , bl_ev,en uitgekeerd, •wel_ in den pensioens
grondslag konden. worden opgenomen. Bij ,de 
nieuwe_ 'regeling genieten de geneeslrnndigen 
en vroedvrouwen de Rijksbijdrage als gemeente
be_zoldiging en_ ontvangt de gemeente eene 
Rij)rnsubsidie in de bezoldiging. · De tegen
woorrlige subsidie. aan de_ geineenten behoort 
al~ ontvangst in de gemeenterekening te 
word:m opgenomen. 

Ik heb de eer ·u H.E.G. te verzoeken het 

bovenstaande ter, kennis · te brengen van de 
betrokken gemeentebesturen. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
Voor den Minister, 

De Secretaris-Ge.neraal, J. B. KAN. 

27 Mei 1914. BESLUIT, tot wijziging van het 
. ,,Reglement Industrieele Eigendom Kolo- -

nien 1912", · vastgesteld bij Kohinklijk be
sluit van 29 Augustus. 1912 (Staatsblad 

· · n°. 284, Indisch Staatsblad n°. ·545, ()ou
vemernentsblad n°. 87, Publicatieblad n°. 52). 
s. 216. , 

WrJ WILHELM.INA, ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Kolonien e:ri v~n Landbouw, Nijverheid en 
Handel van 24 April 1914, Afdeeling B, n°. 73, 
en van 26 Aprii 1914, n°. 4699, Afdeeling 
.Handel; 

Gelet op artikel 2 der Merkenwet, zooals 
dat is gewijzigd bij de wet van 8 Februari 1912 
(Staatsblad n°. 64); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
l2 Mei 1914, n°. 25); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 20 Mei 1914, Afdeeling 
B, n°. 69; en van 26 Mei 1914, no .. 6277, Af-· 
deeling Handel ; 

Hebben goedgevonden .en verstaan 
. te bepalen: 
Art. 1. In het eerste lid van artikel 23 van het 

bij Ons besluit van 29 Augustus 1912 (Btaats
blad n°. 284, Indisch Staatsblad n°, 545, Gou
vernernentsblad no. 87, Publicatieblad n°. 52) 
vastgestelde ,,Reglement Industrieele Eigen
dom Kolonien 1912;' vervallen de woorden 
·,,surina11ie en'', 

2. Dit besluit treedt in . werking .tegelijk 
met het Wetboek van Strafrecht voor de 
Kolonie Snrinarne, vastgesteld bij .Ons besluit 
van 14 October 1910 (Gouvernementsblad 1911, 
no. 1). 

Onze Ministers van .Kolonien en van Land· 
bouw, ·Nijverheid en Handel zijn, ieder voor 
zooveel hem betreft; belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat iu het Staatsblad geplaatst 
en in afschrift aan. den Raad van State mede
gedeeld zal worden. 

's-Gravenhage, den 27sten · Mei 1914. 
-WILHELMINA. 
De JJfiniste,- van Kolonien, 

TH. B. PLEY1'E. 

·ne ·Minisler van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
TREUB. 

( Uitgeg. 6 Juni 1914:) 



211 27 28 ME I.. 1914 

·27 Mei 1914. MISSIVE :van den .Minister v n 
Binnenlandsche Zaken aan °de Commis a
rissen der .Koningin in de provincien, e
treffende_het jaarlijksch 'Qnderzoek·over e 
verJofgangers der militie te land in_ 19 3. 

Blijkens · mededeeling van den Minister van 
Oorlog zijn de vedofgangers, vermeld op 
staat B, overgelegd bij de verslagen omtrent 
liet in 1913 in Uwe: provincie.gebouden onder
zoek van de verlofgl!ngers der militie. te land, 
qvereen.ko~stig . de desbetreffende bepalingen 
d~r Militiewet, onder de wapenen gej10uden 
. of. geroepen. 

Na _ter zake gepleegd ovedeg-, ben-'ik.,met 
genoemden Minister van oordeel,. dat het be
p~alde in art. 4, vfjfde lid van-het Militlebesluit, 
geen ,grond geeft om _IQ vrij!3 dagen te eischen 
tusschen .. de!J datu!ll van afkondiging der open
bare ·lrnnnisgeving en den datum, w.aarop. de 
verplichting moet worden vervuld.' De termijn, 
bedoeld in bet aangehaalde .art. 4, vijfde lid, 
laat een tussch!]nrriinite van. slechts 9 vrije 
dagen tcie. · 

In vele gevaJlen was bet noodzake.lijk alsnog 
een afschr~ft te vragen van . de persoc,nlijke 
kennisgevirig, betrP.ffende de oproeping vocir 
het nader. o~derzoek. Dit zou voor bet vervolg 
kun:nen :worden voorkomen,. ~}1dien: ~vena]s·van 
de openbare, ook v.an .de persoonlijke kennis

. gevinge~, bed9eld in _art .. 7J, derde. en vier.de 
lid, van Militiebesluit II, afschri.ft_en bij de 
verslagen werden overgelegd, voor eensluidend 
afschrift geteekend . en voorts. voorzien ·van 
eene door. den Burgemeester. _onderteekende 
·verklari.ng, waa.ruit blljkt: ten· aanzien van_ de 
v.ich ,briitenslands bevindende verlofgangers, 
dl\t d_e persoonlijke k1mnisgeving bij aange
teekenden brief aan den daarin genoemden. ver
lofganger is verzonden, zoomede of de kennis
geving .al dan . niet als onbes.telbaar bij den 
Burgemeeste_r terugontvangeµ is ; ten .aanzien 
van .de zich niet buitenslands.ophoudende ~er
lofgangers, , dat de perso.onlijke kennisgeving 
aan den daarin genoemden verlofganger is ge-
zo_nden. . . _ .. . . . . 

Is aan den verlofganger geen persoonl_ijke 
kennisgeving · kunnen worden gev.onden, dan 
zal ·he.t wenschelijk zijn" dat daarvan met ver
meldlng van de reden, aantee_kening geschiedt 
in , de kolom, ,,Opmerkingen"_ yan staat-B. 
. N aar aanleiding van hetgeen terzake door 

twee· . Militie-Commissarissen is ... opgemerkt, 
.deelt de Minister van Oorlog mede; da~ zijner
zijds, in verband met bet bepaalde-in artikel.93, 
tweede lid, juncto art. 74.der Militiewet, bet 
noodige zal worden ve;richt, tot ~ijzigi~g _van 

de laatste ~ijf alinea's van' § 20: der Militiebe
schikking 19()9; waarbij dan tevens :de beschik-
1,ing ,van zijnen ambtsvo9rganger ,yan .6, Juni 
1908, lste afdeeling, n°. 28,S, zal v;orcien inge
trokken. , 

. U H.E.G, gelieve het.bovenstaande, :voor zoo
veel.- noodig, ._ ter. kennis te. brengen va~ .de 
BU:rgemeesters·en van den Militie-Commissaris 
in. U w gewest: 

De .Mfnister. van Binnenlandsclw Zliken, 
-Voor den• Minister, 

De _Secrefari{J-Generaal, · J .. B. KAN. 

28 Mei 1914. BESLUIT, .houciende ·vrijdom van 
den acciJns' ~oor Z0l).t, -in fabrieken: of 
trafieken benoodigd voor het bereiden van 
zoutzuur. S. 217, 

WIJ· WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Qnzen :Minister van 

J!'inancien van 29 April 1914, n~.124, Accijnzen; 
Gezien . artikel 74, letter, c, der wet .van 

27 September 1892 (Staatsblad n~. 227), hou
_dende ,bepalingen omtrent den accijns op -bet 
zout;_ 
·. Den Raad .van . State gehoord (ad vies van 

12 Mei 1914,. n°. 24); 
. Gelet o_p bet nader rapport van Onzen voor

noemden. Minister van 26 Mei .1914, ·n°., 45, 
Accijnzen ; . 

Hebben goedgevonderi .en verstaan te be
. palen:. 

• . Eenig artikel · 
Voor. het _zout, in:· fa_brieken o~ trafieken 

·benoodigd. voor he~ bereiden van ·zout~uur, 
,wordt .vrijdom van accijns toege,staan en zulks 
op den voet van bet Koninklijk besluit van 
19 Augn~tus 1898 (Staatsblad ,n°. 202) .. 

Onze Minister va~ Financien is belast. met 
de. uitvoering van dit besluit, ·hetwelk in. bet 
Staatsblacl zal V11orden_ geplaatst. en waarvan 
.afschrift. zal worden gezonden aan den. Raad 
van State., 

's-Gr.av_enhage, den 28sten Mei 1914. 
WIL.HELMIN A .. 

De Minister, van.Financien, BERTLING. 
(Uitgeg. 13. Juni 1914.) -

28 ¥.ef1914 .. BESLUIT, houdende goedkeuring 
. Jn ber9ep van het besluit, van den- raad 
, <).er gemeente Utrecht om over te gaan. tpt 
naasting van grond ID et .. daarop staande 
gebouwen en toebehooren van de Utrecht
.sche. _Schonwburgmaa tschappij. 

WIJ WILHELMINA, ENZ .. 
Beschikkende op bet beroep, ingesteld door 

: den-.Raad de_r gemeente Utrecht- tegen bet be-

14* 
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sluit van Gcdeputeerde Staten van Utrecht van 
29 Deceni.ber 1913, 3e Afd., n°. 678, waarbij 
de gevraagde goedkeuring is onthouden aan 
het besluit van dien Raad van 24 December 
1913, strekkende om aan de Utrechtsche 8cho1iw
bur,qmaatschappij kennis te geven· van het ver
langen der gemeente, om, met gebruikmaking 
van hare, uit het met voormelde Schouwburg
maatschappij den 30 November 1881 gesloten 
en laatstelijk krachtens raadsbesluit van 30 Oc
tober 1913 gewijzigd contract voortspruitende, 
bevoegdheid van de Utrechtsche Schoiiwburg
maatschappij te koopen den in dat contract 
natler aangeduiden grond inet de daarop staande 
gebouwen, ineubilair, decoratien en alle verdcre 
toebehcioren ; 

Den Raad van State, · Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
29 April 1914, ·no. 78; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 25 Mei'l914, no,.4100, 
afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Overwegende, dat Gedeputeerde Staten hun 
besluit om de gevraagde goedkeuring niet te 
verleenen, gronden op de navolgende overwe
gingen : dat de voorgenomen koop door de 
gemeente wordt gesloten tegen een nader door 
drie · desfrundigen te bepalen· prijs, torwijl uit 
de bewoordingen van het contract allerminst 
met zekerheid valt af te Jeiden naar welken 
maatstaf deze taxatie zal moeten plaats hebben; 
dat mitsdien hun College, hetwelk bij de be
oordeeling van, · krachtens het bepaalde in 
art. 194 der Gemeentewet aan hun goedkeuring 
onderworpeil, raadsbesluiten, die besluiten 
heeft te toetsen aan het financieele gemeente
belang, in het onderhavige geval de voor die 
beoordeeling noodige gegevens ten eenenmale 
mist; dat de bovenvermelde onzekerheid het 
gevaar niet denk!:>eeldig maakt, dat de gemeente 
den indertijd om niet afgestanen· grond thans 
zou moeten terngkoopen voor een prijs geheel 
ongeevenredigd aan · de waarde, wolke het 
perceel in den toestand waarin het thans ver
keert, voor de gemeente zoude hebben; dat het 
aangeboden besluit, - reeds nit dien hoofde 
door Burgemeester en Wcthouders in hunne 
voordracht · van 21 October 1913 terecht ,,een 
sprong in het duister" genoemd _:_ nog te 
meer als zoodanig moet woi-den iangemerkt, 

. indian daarbij wordt gelet op· de meer verwij
derde gevolgen · van · dezen aankoop en de 
kosten, die ·daaruit zoowel voor de vernieuwing 
van het gebomv als met bet oog op de exploi
tatie voor de gemeente zullen voortvloeien, 
waaro.mtrent vooralsnog niets naders is•bepaald; 

dat· de financieele toestand van de gemeente 
Utrecht het nemen van dergelijke, de gemeente
kas aan ongeevenredigde offers blootstellende, 
besluiten niet schijnt te rechtvaardigen ; dat, 
gelijk mede in de stukken wordt erkend, het 
verkrijgen van eene bevredigende oplossing 
geenszins uitgesloten moet worden geacht, in
dien de gemeente van hare naastingsbevoegd
heid geen gebruik maakt ; 

dat de Raad dor gemeente Ufrecht in· zijn 
aan Ons ingediend· beroepschrift hiertegen in 
de eerste plaats aanvoert, dat bij het nemen 
van het besluit, de Raad slechts heeft gebruik 
gemaakt van een bevoegdheid, _w~lke hij zich, 
onder goedkeuring van Gedepnteerde Staten, -
contractueel heeft v·oorbehouden ; dat immers 
bij besluit van den ·Raad der gemeente Utrecht 
van 31 ~iaart 1881 aail de Utrechtsche Schouw
bitrgma.atschappij te Utrecht kosteloos en in 
vrijen eigendom is afgestaan de grond waarop 
de schouwburg aan het Vreeburg is gebouwd, 
o.a. onder de voorwaarde : ,,dat de gemeente 
het regt zal hebben na vorloop van dertig 
jaren den Schouwburg met den grond, het 
meubilair en alle verdere aanhoo_righeden, te 
naasten voor de waarde van het perceel als 
schouwburg, bij taxatie van drie deskundigen 
te bepalen", en dat raadsbesluit door Gedepu
teerde Staten is goedgekeurd ; dat nu, waar · 
de wet een raadsbesluit aan de goedkeuring 
van Gedeputeerde Staten onderwerpt eri. mits
dien de rechtskracht van het raadsbesluit 
afhankelijk stelt van deze goedkeuring: eene 
eenmaal verleencle goedkeuring een voor de 
gemeente overeenk6mstig de wet vastgestelden 
rechtstoestand schept, hetgeen nog te meer 
geldt indien de gemeente daarna krachtens dat 
_goedgekeurde raadsbesluit eene overeenkomst 
-met derden, in casu met de Utrechtsche Schouw
burgmaatschappij heeft gesloten en geen wets
bepaling kan ,vorden aangewezen, die aan 
Gedeputeerde Staten de bevoegdheid geeft een 
eenmaal verleende goedkeuring in te trekken ; 

· dat de Raad verder aanvoert - voor zooveel 
betreft bet bez_waar door Gedeputeerde Staten 
ontleend aan het koopen door de gemeente 
tegen een nader door drie deskundigen te 
bepalen prijs en het daarin, in verband met 
het ontbreken van een maatstaf voor de ta:X:atie, 
gelegen gevaar, dat de gemeente den grond 
zai moeten terngkoopen ·voor een prijs, geheel 
ongcevenredigd aan de waarde, dien hij voor 
haar zaJ· hebberi - dat dit bezwaar evenmin 
de ·onthouding. van de goedkeuring vermag te 
rechtvaardigen ·; dat toch tot die rechtvaardi
ging niet kan dienen de overweging van Ge-
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deputeerde Staten, dat uit de bewoordingen 
van het contract met de Schouwburgmaat
schappij allerminst met zekerheid -valt af te 
lei den, naar welken maatstaf deze taxatie. zal 
moeten plaats hebben, omdat de woorden van 
het door Gedeputeerde Staten goedgekeurde 
raadsbesluit van 1881 algemeener zijn <lan die 
van het genoemde contract ; clat door den -Raad 
het verlangen tot het koopen van den grond 
en den schouwburg is te kennen gegeven in 
de overtuiging, clat hij daarmede evenmin kan 
geacht worden ,,een sprong in het duister" to 
cloen als bij het gebruik maken van elk ander 
contract, waarin het recht van naasting van 
gronden of gebouwen tegen ·een door deskun
digen te taxeeren prijs is voorbehouden; dat 
immers niet alleen de wijze waarop in het 
contract de aanwijzing van de deskundigen is 
geregeld eene taxatie waarborgt, die objectief 
zal worden vastgesteld en waarbij dus ook de 
belangen en de aanspraken der gemeente niet 
zullen worden voorbijgezien, maar dat, tegen
over de gevreesde onzekerheid en ook tegen
over de door Gedeputeerde Staten gevreesde 
kosten van de vernieuwing van het gebouw en 
van de eventueele exploitatie van den Schouw
burg, het _volle licht moet worden, geworpen 
op de zekerheid, clat zonder aanmerkelijken 
financieelen steun der gemeente deze aange
legenheicl in geen geval voor oplossing vatbaar 
is, en op de nadeelen en bezwaren, die voor 
cle gemeente zouden voortv loeien uit het niet
gebruikmaken van het door haar voorbehouden 
naastingsrecht; dat vaststaat de verplichting 
van µen Raad om te zorgen of te bevorderen, 
dat . Utrecht in het bezit zij en blijve van. 
een, zij het dan ook eenvoudigen, rrtaar 
toch aan de eischen van clen tijd beantwoor
denden schouwburg, en tevens vaststaat dat 
clit niet we! mogelijk is zonder krachtige 
medewerking_ van het gPmeentebestuur; 

dat door Burgemeester en· Wethouders, bij 
hunne voordracht van 21 Octobe~ 1913 eene, 
in overeenstemming met de Schouwburgmaat
schappij 011tworpen transactie _ aan den Raad is 
voorgesteld, krachtens .welke de Maatschappij 
de exploitatie van den Schouwburg zou voort
zotten, na dien ten koste van een uitgaaf 
va:,; pl. m. f 200,000.- in- en uitwenclig 
te hebben verbouwd, maar dat deze regaling 
bij den Raad bezwaren heeft ontmoet, omdat 
niet alleen de noodige strooken gronds voor 
uitbreiding zouden moeten wor_den afgestaan, 
waardoor de situatie van den Schotiwburg, 
omringd van marktterreinen en reeds nu niet 
ruim gelegen, no~ onvoor<:leeliger zoq worden, 

1.914. 

maar de verbouwing, ·blijkens het vanwege 
de l\faatschappij opgestelde schetsontwerp, den 
Schouwburg zbowel in-· als uitwendig in een 
niet bevrecligenden toestand zou laten, terwijl 
de gemeente zich daarvoor tot aanzienlijke· 
uitgaven zou moeten verbinden: .dat, nadat de 
Raad had. doen blijken: ,'.an zijne ongeneigdheid 
o·m zonder nader overleg tot 'deze transactie 
over te gaan en ,de Schouwburgmaatschappij 
niet bereicl was gevonden nogmaals tot eene 
verlenging van den_ contractueelen naastings
termijn met·een jaar mede te werken, de Raad, 
in het oog blijvende houden de wenschelijkheid ' 
en cle noodzakelijkheid dat Utrecht met krach
tige medewerking van bet gemeentebestuur 
in afzienbaren tijd in hot bezit komt van een 
eenvoudigen, -.aan de eischen van dezen tijd 
beantwoordenden Schouwburg, de voordeelen 
en de nadeelen, verbonden aau het al of niet 
naasten van den grond en _bet gebcuw, heeft 
moeten ·wikken en wegen en daarbij, in, over
eenstemming met het advies zoowel van de 
meerderheid van het College van Burgemeester 
en Wethouders als van de meerderheid van 
eene Raadscommissie, in welker handen de 
boven besproken voorclracht van Burgemeester 
en Wethouders-was gesteld, tot de·overtuiging 
is -gekomen, dat bet belang der gemeente vor- -
dert tot naasting over te gaan, mecle hierom, 
omdat dan de gemeente, voor het .geval cle 
grond, waarop het Schouwburggebouw staat, 
eene andere bestemniing,- b.v. als marktt_errein, 
moet verkrijgen, niet zal zijn genoodzaakt dien 
tegen ,vellicht z·eer hoogen prUs aan te koopen, 
of door onteigening in bet bezit er van te ge
raken en dan, indie~ aan de Maatschappij de 
beschikking bleef over den door de gemeente 
afgestanen waardevollen grond, niet meer door 
onderhandelingen, buiten het contract van 1881 
om, eene regaling zou kunnen worden getroffen 
die met minder geldelijke offers, eene _ werkelijk 
afdoende oplossing van deze .aangelegenheid 
brengt; 

Overwegende allereerst, voor zooveel betreft 
de bewering van den appelleerenden gemeen
teraad, dat Gedeputeerde Staten bij hun besluit 
van 21 April 1881 goedkeuring hebben ver
leend aan 's Raads besluit van 31 Maart tevoren 
b:j hetwelk de gemeente zich voorbehielcl_ het 
regt den schouwburg na dertig jaren te naasten 
en uit dien hoofde bet niet verleenen der goed; 
keuring aan het besluit waarvan appel neer• 
komt op ·eene, zij het inclirecte, in trekking der 
.goedkeuring aan het raaclsbesluit van 1881 
verleend, hetgeen is in strijd met de wet, die 
de intrekking door Gedeputeerde Staten .van 
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eene eenniaal ·krachtens ar_tikel 194-der Ge
meentewet verleende goedkeuring_niet gedoogt, 
dat deze. · bewaring door Ons niet juist wordt 
geacht; dat immers bij -het :raadsbesluit van 
1881 de gemeente niet anders besloot of wilde 
besluiten, dan om zich tegenover de Utrechtsche 
Schouwburgmaatschappij het recht -voor te be
houden, te zijrier tijd tot naasting van den 
daarbij aan de Maatschappij in vrij1m eigendom 
afgestanen grond, over te gaan, dus de Schou w
burgmaatschappij in dit opzicht te biriden, en 
dan ook alleen aan het voorbehouden van deze 

· bevoegdheid - wel te onderscheiden van de 
naasting zelve - door Gedeputeerde Staten 
destijds · _hunne goedkeuring. is verleend ; dat 
echter, nu op. grcind van deze tegenover· de 
Schouwburgmaatschappij voorbehouden be
voegdheid, de Raad de naasting wil volbrengen, 
en hij het besluit daartoe heeft genomen, dit 
besluit· zelfstandig daarstaat, op zichzelf een 
dier besluiten is als zijn genoemd in art. 194 
der Gemeentewet en daarop dus de goedkeuring 
van Gedeputeerde Staten wordt vereischt; dat 
trimwens het gemeentebestuur zelf de naasting 
niet heeft aangemerkt als eene uitvoering van 
het raadsbesluit van 1881, daar immers, ware 
dit wel het geval, geen. nieuw besluit te dezer 

· zake door den· Raad had behoeven te. zijn ge: 
nomeri, maar ·Burgemeester en Wethouders ter 
uitvoering van-het raadsbesluit van. 1881,· tot 
naasting hadden kunnen· overgaan en- althans 
op· het daartoe nieuw genomen raadsbesluit 
niet de goedkeuring van Gedeputeer·de Staten 
had -behooren te zijn gevraagd, wat wel is ge
schied; dat alzoo deze grief van. den appel
leerenden raad· is ongegrond ; 

Overwegende, wat betreft den grond tot het 
niet verleenen der goedkeuring, door Gedepu
teerde Staten ontleend aan de omstandigheid, 
dat de .koop zal worden gesloten tegen een 
prijs nader door. drie deskundigen te : bepalen, 
dat de daartegen door den appelleerenden raad 
ingebrachte bedenkingen moeten worden ge
acht juist te zijn ; · 

dat ·het immers bij geene wettelijke bepaling 
is verboden; op zichzelf ook niet ongeoorloofd 
kan wordeh geacht en dan ook veelv.uldig 
voorkomt, dat eene publiekrechtelijke corpo
ratie koopt -tegen: een door· deskundigen te 
bepalen prijs, .deze .wijze van ·aankoop:in .vele 
·gevallen · geboden en gewenscht. kan· zijn en 
Gedeputeerde Staten dan ook terecht in 1881 in 
aankoop op deze wijs van het schouwburgterreii:i 
inet toebehooren, geen bezwaar hebben gezien; 

dat nu ·wel is waar Gedeputeerde Staten 
hun bezwai-en op dit punt in verband brengen 

met het ontbr<lken va1i -een · zekeien rnaatstaf 
voor de · taxatie en zij • daarbij • op liet oog 
schijneh te hebberi de omstandigheden, waar
onder deze op dit oogenblik zoude moeten 
geschieden, gegeven den staat waarin de Schouw
burg verkeert, maar dat, daargelaten dat dit 
element der gemeente even goed kan baten 
als schaden, ook daarin geen grond rnag ge
legen zijn om, vanwege de wijze van bepaling 
van den koopprijs de goedkeuring- aan · den 
koop te onthouden, nu de wijze van benoeming 
van de deskundigen, die denprijs zullen moeten 
bepalen, behoorlijk is geregeld. en yoldoenden 
waarborg schenkt dat de prijsbepaling met 
onpartijdigheid z~l geschiederi; • . 

dat, wat ·betreft den grond voor het niet 
verleenen van goedkeuring, dien Gedeputeerde 
Staten :ontleenen aan· de meer verwijderde ge
volgen van den aankoop, met name aan de 
kosten·, die . daaruit, zoowel · voor de vernieu
wing van het Schouwburggebouw, als met het 
oog op· de exploitatie, voor de gemeente zullen 
voortvloeien, dat deze grond niet is terzake 
dienende,. als berustende op eene minder juiste 
opvatting van strekking · en inhoud van het 
ter goedkenring aangeboden · besluit; 

dat immers ·het besluit .zooals h,;t ligt, uit
sluitend strekt tot aankoop van het Schouw
burgterrein met wat ·daarop is gebouwd en 
toebehooren en ·daarbij geenszins ·ook wordt 
beslisl, .dat de Schouwburg zal worden ·ver
nieuwd, of de exploitatie op eene bepaalde 
wijze· zal geschieden, zoodat dit alles het onder
werp zal. moeten vormen van nadere, voor 
zooveel noodig aan hoogere goedkeuring onder
.worpen be~luiten, beoogende het nu genomen 
besluit alleen en uitsluiteud het in eigendom 
terugbrengen bij de gemeente van het terreiri 
,vaarop de schou,vburg staat en de Raad in 
zijn beroepschrift dan ook uitdrukkelijk wijst 
op de mogelijkheid der bestemmirig v·ari het 
terrein tot marktterrein; 

dat de Raad goede gronden heeft aangevoerd 
voor zijne meening dat, zoowel om de schouw
burgvraag tot bevredigende oplossing te bren
gen, als om aan de gemeente onder niet te · 
bezwarende voorwaarden de beschikking te 
verzekeren over het terrain waarop de Schoµw, 
burg staat, · dat deel uitmaa'kt .vari een p~ein · 
hetwelk in een·e niet ver verwijderde toekomst 
aan uitbreiding behoefte kan hebben, het in 
het belang der gemeeute moet worden geacht, 
tot de naastirig over te gaan ; . · 

dat de zorg ,,oor het behoud van het ver
rnogen der gemeenta niet van -naasting be
hoeft af ,te houden en hare finaneien daardoor 
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ook - niet te zeer- worden gedrukt, te minder 
waar moet worden aangenomen, dat ook zonder 
naasting de oplossing van het Schouwburg
vraagstuk een financieel offer van belang van 
de gemeente zal eischen; 

Gezien de Gem·eentewet j 
Hebben goedgevonden en verstaan : · 

met vernietiging van het besluit van Gede
puteerde Staten van Utrecht, waarvan appel, 
goedkectring te verleenen aan het besluit van 
den Raad der gemeente Utrecht van 24 December 
1913, strekkende om aan de Utrechtsche Schouio
bur,qmaafschappij kennis te geveu van het ver
langen der gemeente; om, met gebruikmaking 
van_ hare, uit het met voormelde Schouwburg
maatschappij den 30 November 1881 gesloten 
eri · laatstelijk krachtens raadsbesluit van 30 
October 1913 gewijzigd contract voortsprui
tende, bevoegdheid van de Utrechtsche Schou w
burgmaatschappij te koopen den in dat contract 
_nader aangeduiden grond met de daarop staande 
gebotiwen, meubilair, decoratien en alle ver
dere toebehooren: 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast enz. (W. v. D. B. A.) 

29 Mei 1914. ARREST van den Hoogen Raad. 
De aangevallen bepaling der Bouwv·er

ordening van de gemeente Stavenisse, vol
gens welke eischer op zijn erfpachtsgrond 
geen heining mocht plaatsen zonder inacb.t
neming der door B.' en W. vastgestelde 
rooilijn, ·bevat wel voorschriften die kun
nen leiden tot beperking van bet ·eigen
domsrecht en dus ook van het erfpachts
recht, doch dat wordt, noch door art. 625, · 
noch door de artt. 767 en 768 B. W. ver
boden. 
· Overigens ontzegt bet Hof aan eischer 

allee~ de bevoegdheid om de onderhavige 
heining op· te richten, nu en zoolang 
eischers grond feitelijk toegankelijk is ge-

. steld voor een ieder; daardoor wordt echter 
niet, zooals in het middel wordt gesteld, 
een dee! van eischers grond besternd· tot 
open bare straat. 

De omschrijving der Verordening, welke 
naast voorschriften in bet belang der-volks
huisvesting ook bepalingen van algemeene 
politiezorg.bevat, en krachtens welke onder 
de benaming ,;straten" worden verstaan -
behoudens hier niet aanwezige · uitzonde
ringeu - alle feitelijk voor bet verkeer 
opengestelde plaatsen, ook al zijn deze niet 
voor den publieken dienst bestemd, is met 
art. · 135 Gemeentewet niet in strijd, daar 

het toezicht op 'die plaatsen en op hetgeen 
aldaar gebeurt .. behoort · tot de zorg voor 
de openbare orde, zedelijkheid en gezond
heid, en de huishouding der _gemeente, in 
\vier belang · de Raad verordeningen · mag 
maken. 

(B: W: art. 625, Gell).~entewet · a:rt. 135.) 

Voorzittcr: Jhr. Mr. S. Laman Trip. 

Raden: Mrs. S. Gratama, A. J. L. Nypels; 
1::1._ C. J. Loder en A. P. L. Neliss-en. 

J. van Zuien, landbouwer, wonende le 
Stavenisse, eischer ·tot cassatie• .van een 
arrest van het Hof te 's-Gravenhage van 
6 Juni 1913 (N. J. 1913 · bl. 876 Red.), 
advocaat Mr: G. A: van Haeften · 

tegen: 
J. Vall' Doorninok; woneride te Stavenisse, 
qq., verweerder, advocaat Mr. J; Wolter
beek Muller. 

Conclusie van den j\.dvocaat-Generaal ~fr 
n. B. Ledeboer. 

·De voorgedragen cassahemiddelen luiden: 
I. Schendmg van art. 135 der Gemeente

wet door verbirideride kracht ·toe te kenne'n 
·aan art:· 96 der bouwverordening der ge
meente Stavenisse, vastgesteld ·bij Raads
besluit vaff• 19 Mei 1905, goedgekeurff door 
Gedeputeerde· Staten van Zeeland · bij be
sluit van 26 · Mei 1905 en beho.orlijk in 
de gemeente afgekondigd · 8 J uni 1905, v·oor 
zooverre •dit' artikel ·de· bepalirigen ten aan
zien ·van de openhare straat toepasselijk 
stelt op alle· open plaatsen binneri de ge 
m:eente; die voor 'een ieder feitelijk toe
gankelijk zijn; ook dim wanneer deze· niel 
voor den publieken dienst beslemd · zijn. 

II. Schending van de -artt. 767 en 768 in 
vetband, met art.. 625 B. W. door aan te 
nemen, dat de toepassing van art. 3 der 
Bouwverordening der gemeerite Stavenisse 
vastgesteld b1J Raadsbesluit van 19 Mei 
1905, · goedgekeurd door Gedeputeerde Sta
ten van :z~eland bij besluit van 26 Mei 
1905 en behoorlijk in de gemeente a:fgekon
digd 8 Juni 1905, eene .geoorloofde beper
king van het erfpachtsrecht opleverl; ter
wijl toch de toepassing van dat artikel 
crtoe leidt; dat een deel van ·den erfpachts
grond .van den eischer, in strijd met diens 
uitdrukkelijk · verklaarden wil, wordt be-
stemd tot openbare straat. · · ·' 

Ten aanzien van het eerste middel: -Het 
daarin genoemd art. 96_ . bepaalt :- voor 
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zooverre thans van belang dat in de 
bedoelde verordening van Stavenisse, be-

. houdens eenige hier niet ter zake die
nende uitzonderingen, onder ,,straten" wor
den verstaan, alle voetpaden, open plaat
sen of sloppen bmnen de gemeente, die, 
al of niet voor den publieken drenst be
stemd, voor een ieder toegankelijk ziJn. 
Daarmede zijn dus alle open plaatsen waar 
het publiek kon en mag komen, gebraohl 
onder het begrip ,,straat" voor zoover 
de toepassing· van deze verordening betreft. 
Ik zeg kan en· mag komen, want open 
plaatsen, waar het publiek feitelijk we! kan, 
maar niet gerechtigd is te komen, worden 
volgens het gewoon _ spraakgebruik, niet 
geacht onder de voor ,1et. publiek toegan
kelijke, te zijn b_egrepen en uit niets blijkt, 
dat die woorden in art. 96 der verordening 
in anderen dan den gewonen zin, • zouden 
zijn gebezigd. Nu is een gemeenteraad 
ongetwijfeld krachtens art. 135 Gemeentewet 
bevoegd, om ten opzichte van zoodanige 
plaatsen, die hetzij ·krac,htens bestemming 
door, of met simpel gedoogen van den 
rechtheb!bende voor het publiek openstaan-, 
betreffende de huishouding der gemeente tle 
bepalingen te maken, welke hiJ noodig 
acht. Door met. be trekking tot die plaatsen 
iets te verordenen, ging dus tle Raad van 
Stavenisse in het algemeen .zeker niet zijne 

· bevoegdheid te buiten en hiJ deed zulks 
ook niet . door in art. 96. de bedoelde 
plaatsen met een bizonderen naam aan te 
duiden. Want het ·eigenaardige van dat 
artikel is, dat het op zich zelt besohouwd, 
met anders doet, dan een gelijkvorm1g _etiket 
plakken op verwante, maar in onderdeelen 
mm ot meer van elkander· onderscheiden 
zaken, zoodat, nu in het middel geene 
andere artikelen van de verordep.ing zijn 
aangehaald en art. 96 dus in cassa;tie 
slechts op zich ·zelf 'kan -worden bekeken, 
niet ·kan worden onderzocht of tengevolge 
van de daarin gedane wetsduiding, in ver
band met andere artikelen, wellicht tle in 
·art. 135 der Gemeentewet gestelde grenzen, 
zijn overschreden. 

Het middel kan dus naar mij voorkomt 
niet tot cassatie leiden. 

Ten opzichte van het tweede middel 
zij opgemerkt, dat art. 3 van. de verordening 
op zich zelf slechts inhoudt eene door 
art. 625 B. W. zeer zeker gedoogde be
perking in het gebruik van den eigendom, 
aangezien daarbij . voorzoover i. c. van be-

lang, slechts wordt verboden, schuttingen 
of heiningen te maken -anders dan met m
achtneming van de door B. en W. aan
gewezen rooiing en eenige nadere bepalingen 
omtrent rooiliJnen en rooiing worden vastge, 
steld; maar ook ~ls art. 3 in ·verband zou 
mogen worden beschouwd met art. 96 ifer 
verordening, wat de kenlijke bedoelmg van 
den steller van het middei 'is, dan nog 
zou de toepassing · van art. 3 niet het 
eftect hebhen, dat een gedeelte van den 
eigendom bestemd zou worden tot openbare 
straat. Want voorzoover het eigendom dat 
in erfpacht is bij partij van Zuien, niet 
reeds door den rechthebbende was bestemd 
tot openbare straat, doch slechts · door ge
doogen van dezen voor het publiek. toe
gankelijk was, zou eene, met inachtneming 
van art. 3 gestelde heining, indien de rooiing 
al niet met de grens van den eigendom 
samenviel, vrij laten een strook grond, die 
alleen met gedoogen van den rechihebbende 
en dus alleen zoolang deze zullcs wilde 
toelaten, voor het publiek toegankelijk was 
en dan ook slechts z66lang voor de toe
passing der bedoelde verordening, als 
.,straat" zou zijn aan te merken. Het 
middel mist alzoo feitelijken grondslag. 

lk concludeer · mitsdien tot verwerping 
·van het beroep en veroordeeling van den 
eischer in de kosten van het gilding. 

De Hooge Raad, enz.; 
0. dat tegen ·gemeld arrest tle navolgende 

middelen van cassatie zijn ·aangevoerd: (zie 
conclusie adv.-gen.); 

0. dat uit het bestred·en arrest en het
geen daarin omtrent de feiten is overge
nomen uit het vonnis der Arr.-Rechtbank 
te Zierikzee van 30 Januari. 1912 blijkt, 
voor zooveel thans nog van belang, dat 
de nu-eischer de- gemeente Stavenisse heeft 
.doen dagvaarden voor gemelde Rechtbank, 
daarbiJ stel!ende, dat hij is e1genaar van 
den opstai en het erfpachtsrecht van een 
huis en erf te Stavenisse, kadastraal bekend 
in Sectie A. nos. 232 en 737, en, om zijn 
erf van zijne .ten Noorden van dat er± 
gelegen naburen af te scheiden, eene hei 
ning heeft doen · plaatsen op ziJn eigen 
grond; dat het Dagelijksch Bestuur van de 
gemeente Stavenisse deze heining op 4 
Maart 1911 heeft- doen afbreken in strijd 
met eischers eigendomsreoht en hierdoor 
heeft gepleegd eene onrechtmatige daad, 
waarvoor de genoemde gemeente aansprake
lijk is en waardoor hij groote schade heeft 
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geleden, die de gedaagde gehouden 1s te ver
goeden, op welke gronden hiJ heeft gevor
derd, da·t de gedaagde gemeente zal warden 
veroordeeld om de voormelde heining in den 
vorigen toestand te herstellen, met veroor
deelmg tot betaling van f 1_0 voor elken .<lag, 
dien · zij in gebreke zal. blij ven hieraan te 
voldoen, en tot vergoeding van . kosten, 
schade en interessen op te maken bij staat; 

dat de gedaagde gemeente het gestelde 
feit der opruiming beeft erkend, doch beefl 
bntkend, dat die handeling was onreobt
matig, · daar cle eischer volgens art. 3 der 
Bouwverordening voor de gemeente Stave
nisse, welk artikel slecbts eene _geoorloofde 
beperking van den e1gendom mboudt, · bij 
het zetten eener schuttmg hau m_oeten 
in acht nemen de rooing door B. en W. aan 
le wijzen, dewijl dit artikel, volgens art. 
96 derzelfde verordening, ook geldt voor 
het onderhavige slop of weegje; dat, na 
hierop door B. en W. te zijn- gewezen 
bij, brief van 15 Februar1 1911, de e1-
scber aan B. en .W. heeft verzocht aan
wijzing der rooiing, die hem daarop bij 
schrijven van 23 Februari 1911 hehben 
geantwoord, dat de plaatsing der heining 
niet voldeed aan de wettelijke voorschriften, 
doch dat er geen bezwaar , was die te 
plaatsen .in het verlengde van den aan 
den W estelijken Achterweg uitkomenden 
muur- van zrjn woonhuis, en dat, toen de 
eischer den toestand liet, zooals hij was, 
zij art. 46 der Woningwet hebben toegepast 
en de heining hebben doen opru1men; 

dat de eischer hierop _ nog heeft _ geant
woord, dat hier niet aanwezig was _eei;i 
voor een ieder toegankelijk voelpad in 
den zin van art. 96 der V E)rordening, zoodat, 
waar hier geene openbare straat was, ook 
voor aanwijzing der rooilijn geen plaats 
kon z~n; dat we! de eigenaren der · naburige 
perceelen over eischers e1gendom hebben 
gegaan, maar zij dit niet deden krachtens 
eenig recht, dooh kraobtens gedoogen van 
eischer, en dat, waar rechtens geen pu
bliek voetpact ot slop bestaat, art. 3 der 
Bouwverordening niet toepasselijk is; 

dat de Rechtbank, na eene gehouden 
plaatsopneming, biJ haar vonnis van 30 
Januari 1912 aan de eischer zijn vordermg 
heeft toegewezen op dezen grond, dat bet 
slop is een buurweg naar den openbaren 
Achlerweg, ten dienste v11;n de bewoners 
der aangrenzende perceelen en voor hen, 
die met bun goedvinden daarvan gebruik 

rnaken 0111 hunne woningen , te bereiken, 
maar geenszins .. dat dit slop is voor een 
ieder toegankeiijk, noch open straat voor 
bet openbaar verkeer, op welke laatsle 
art. 96 der Bouwverordening van Stavemssii 
alleen het· oog heeft, zoodat B. en W. aan 
dit artikel niet bet recht konden ontleenen 
om de voormelde heining af le breken; 

0. dat van di,t v<;mnis de gedaagcle ge
me_ente zich heeft voorzien in hooger be
roep bij het Hof te 's-Gravenhage, hetwe~k, 
bij het thans bestreden arrest, het vo_imis 
der Rechtbank te Zierikzee heeft vernietigd 
en den oor1:1pronkelijken eischer niet-ont
vankelijk heeft verklaard in zijne vordering; 

0. ten aanzien van het eerste der tegen 
tegen ,deze beslissing gerichte cassatie
middelen; 

dat art. 96 der Bonwverordening voor 
de gemeente Stavenisse van 19 Mei 1905, 
luidt: 

,,Onder straten .word.en in deze veror
dening verstaan alle straten, wegen, voet
paden, trottoirs, stegen, pleinen, wandel
plaatsen, open plaatsen o,f sloppen bmnen 
de gemeente, di'e, al of niet voor den pu
blieken .dienst bestemd, voor een ieder 
toegankelijk zijn, behal ve: 

a. in art. 4 alwaar met straten met be
doeld word en: wegen buiten de kom der 
gemeente; 

b. in art. 5, alwaar onder straten niet 
verstaan warden: trottoirs, stegen, pleinen, 
wandelplaatsen, open plaatsen en sloppen"; 

dat dit artikel, voorkomende onder de 
,,slotbepalingen'; der genoemde Bouwveror
de~ing, die, naast . voorschriften· in het 
belang der Volkshuisvestmg, ook bepalin
gen bevat van algemeene p_olitiezorg, voor 
al deze bepalingen onder de benaming 
,,straten" verstaat alle onafgesloten plaa;t
sen, die voor bet verkeer zijn opengesteld, 
ook dan wanneer zij niet voor den open
baren dienst bestemd ·zijn; 

dat de strekking dezer omschrijving· ken
lijk deze is, om de voorschriften der Veror
dening toepasselij k. te verklaren op alle 
feitelijk voor het verkeer opengestelde plaat
sen, waartoe de Gemeenteraad bevoegd is, 
ook dan, wanneer die plaalsen niet voor 
uen openbaren dienst bestemd zijn, daar 
het toezicbt op die plaatsen en op hetgeen 
aldaar gebeurt, beboort tot de zorg voor 
de openbare orde, zedelijkheid en gezond 
heid, en de huishouding der gemeente, 
in wier belang de Raad, krachtens art. 
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135 der Gemeentewet .verordeningen mag 
maken, zoodat dit art. 96 op zich_ zelf niet 
inet art. 135 der Gemeentewet in strijd 
;Jrnn zijn; 

dat derhalve dit middel is · ongegrond; 
0. ten aanzien van het tweede middel: 
dal art. 3 der genoemde Bouwverordening 

voor- Stavenisse luidt: ,,Het is verboden 
te bouwen of de grondslagen van gebouwen, 
gevels, muren, schuttingen, hekken en an
dere heiningen · te maken anders · dan met 
inachtneming der door B. en W: aangewe
zen rooii:ng; 

Bij het aanwijzen · der rooii:ng houden 
B. en W. zich aan de rooilijnen, gelijk die 
door den Raad zijn vastgesteld. 

Is voor eenige bestaande straat door 
den Raad geen rooilijn vastgesteld, clan 
wordt de lijn gevolgd, die in het verlengde 
ligt van de naastliggende perceelen. Liggen 
de naastliggende p!)rceelen ter weerszijden 
in · verschillende rooilijn, dan geldt hElt 
verlengde ·v_an de· rooilijn van het meest 
achterwaarts gelegen perceel. 

Onder rooilijn wordt verstaan de Iijn, 
die bij het bouwen naar de zijde der · straat 
niet mag worden overschreden. 

Onder rooii:ng wordt verstaan ·de aanwij
zmg van het voor ieder gebouw, gevel of 
afheining op zioh zelt 'in aanmerking ko
mend gedeelte der rooilijn"; 

· dat dit artikel nu wel blijkt te bevatten 
voorsohriften, die kunnen leiden tot · be
perking van · het eigendomsrecht en dus 
ook van het erfpachtsreoht, maar art. 625, 
noch de artt. 767 en 768 B. W. zulks ver
bieden, terwijl · ook eischers beweren, dat. 
de toepassing dier voorschriften voor hem 
zoude tengevolge hebben verlies van de 
beschikking over een gedeelte van zijn erf
pachtsgrond, geen steun vindt in het be
streden arrest; 

dat immers het Hof daarm aan den 
eischer alleen de bevoegclheid ontzegt om 
een der in het le lid van art. 3 opge
noemde werken op te richten op zJjn 
grond nu en tot zoolang die grond, zooals 
bet Hot vaststelde, feitelijk: toegankelijk 
is gesteld. voor een ieder, doch dat daardoor 
niet, zooals ·bij dit middel wcirdt gesteld, 
een dee! van den erfpachtsgrond van den 
eischer wordt bestemd tot openbare straat; 

dat alzoo dit middel feitelijken grondslag 
mist; · 

Verwerpt het beroep. 
(Ned. Jur.) 

30 .111ei 1914. BESLUlT, tot herziening van het 
Koninldijk hesluit van 18 Juni 1909 
(Staatsblad n°. 189), laatstelijk gewijzigd 
bij Koninklijk besluit van 21 Januari 1914 
(Staatsblad n°. 19), tot vaststelling van een 
algemeenen niaatregel van Bestuur, als 
bedoeld in artikel ·31 der Ongevallenwet 
1901. s. 218. 

. WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 20 Mei 
1914,"n°. 1587, a£aeeling Arbeidersverzekering; 

· Gezien artikel 31 · der Ongevallenwet 1901 
(Staatablad 1910; n°. 241), laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 11 Februari 1911 (Staatsblad 
n°. 62). 

Den Raad van State gehoord (advies van 26 
Mei 1914, n°. 20) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 29 Mei 1914, n°. 1672, 
afdeeling Arbeidersverzekering ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met ingang van 1 Juli 1914 te wijzigen Ons 

besluit van 18 Juni 1909 (Staatsblad n°. 189), 
laatste!ijk gewijzigd bij Ons besluit van 21 Ja
nuari 1914 (Staatsblad n°. 19) en te bepalen 
als" volgt: 

Art. 1. Artikel 3 van Ons hiervoren genoe~d 
besluit van 18 Juni 1909 ·wordt gewijzigd als 
volgt: 
·· I. de na te noemen nummers vervallen : 

39, 41, 43, 54, 55, 64, 66, 67, 73, 75, 78, 79, 
91, 94, 95, 99,. 133, 134, 139; 146, 160, 161, 
162, 182, 185, 186, 190; 199, 206, 207, 215, 
228, 229, 238, 239, 242; 250, 255, 258, 267, 
268, 275, 276, 283, 288, 294 tot en met ·297, 
309, 310; 315 tot en met 317, 327, 334, 335, 
340, 341, 344, 350, 358; 405, 436, 446, 452, 
456, 470, 474, 482, 485bis, 486 en 490; 

II. de navolgende mimmers worden gelezen 
ajs v~lgt': · 

1. Aardewerk (het bedrijf van vervaardi-
gen ·van fijn) . . . -. ;. . . . . . . 8 

2. Aardewerk (het bedrijf van vervaardi-
gen van grof) met krachtwerktuig . 18 

3, Aardewerk (het bedrijf van vervaardi-
geri .;,.an· grof) zonder krachtwerktuig. 16 

4. Cement (het bedrijf van' vervaardigen 
van) .. .'· . . . ... , . . .. · .. 24 

5. Cementwaren (het bedrijf -van vervaar
digen · van) en van platen van gips, be-
ton en dergelijke stoffon met h:racht
werktuig . . . . . , . . . .- . ·. . 24 

6. Cementwaren (het bedrijf van vervaar
digen van) en van platen van gips, be-
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ton en dergelijke stoffen zonder·kracht-
werktuig ·. , , , 

'7. Ertsen, kalk, klei, krijti, inortei, "tras 
en dergelijke stoffen (het bedrijf 'van· 
malen van)·:.- .... ·. 

8. Gipsbrandersbed:rijf (het) 
10. Glas of spiegelglas (het bedrijf vah 

· slijpen van) . 
11. Glasblazersbedrijf (het), uitgeoefend 'iri 

"flesschenfa brieken · .- · 
12 .. Glasblazersbedrijf (het), uitgeoefend in 

"fabrieken van glazen -voorwerpen, ·> • 
13. Grind of zahd'(het·bedrijf van baggeren · 

van-) met krachtwerktuig . 0: • • ·• • 

20 

26 
24 

35 

22 

8 

40 
14. Grind_ of·zand (het bedrijf vari baggei-en : 

vanJ zonder krachtwerktuig. . . . . 3·5 
16. Kalkblusschersbedrijf (net) met kracht~ 

werktuig ._ . · • 
18. Kalkbrandersbedrijf (het) . .. 
19. Kalkzandsteen· (het bedrijf van ver

vaardigen van). · ·· 
24. Tabakspijpen (het bedrijf van vervaar' 

digen van) ..... -.. · .. · .. · .. ·. 
25. Tafelglas (het bedrijf ·van vervaardigen 

van), het gieten daaronder 'al ·of niet · 
begrepen··. ; 

26. Diamant ( de bedrijven · van zagen en 
slijpen van) en van snijden van dia: 
mant met werktuigen. _; 

29. Drukkers-, metaaldrukkers- en steen
drukkersbedrijf (het); het linieeren daar
onder -a.l of niet beg:repen, met ·ktacht
·werktuig en· het · uitgevers bedrijf met · 
krachtwerktuig : · · 
in Noordholland, met uitzondering van 
Amsterdam; . . . . · . . : ' . . . .' .
in Rotterdam, daaronder niet begrepen 
Hoek van Holland, . .- .. · 
in alle overige p!aatsen . . . 

31. Aardwerkersbedrijf (het) met kracht-
werktuig. . . . .. 

35. Aspha.ltpapier, asphaltvilt, dakpapier, 
houtcement of derge!ijke stoffen (het 
bedrijf van het beleggen van daken 
niet). .. 

36. Baggerbedrijf (het) niet krachtwerk-
tuig. . . ·• ·· 

37. Baggerbedrijf (het) zonder·krachtwerk-
tuig. -. . ·. 

40. Brirgerlijk: · bciuwkiindige -werken (het 
bedrijf van ma.ken van) : 

26 
24 <• 

33 

8 

31 

3 

11 

9 

34 

25 

40 

35 

in Noordholland, -met uitzondering van 
Amsterdam, W atergraafsmeer en Slo"ten, 34 
in Noordbrabant. 42 

42 
45 

Overijssel . 
,, Limburg . 

in-Amsterdam; Wat_ergraafsmeer en 
Sloten. -. · ... · 40 
in Rotterdam, ·daaronder niet begrepen · 
Hoek van· Holland, . . 40 
in 's Gravenhage. .' . . 34 
,, de gemeente Utrecht. 42 · 
,, alfo overige plaatsen . 36 

42. Electri~che geleidingen of blikseniaf0 

!eiders (het·bedrijf van plaatsen,'1eggen, 
herstellen, onderzoeken of wegnemen -
van)· eri · het :iuonteeren en herstellen 
van electrische ·toestellen; schakelbor-
den en cirnameriten. · · 25 

44.-. Giimeentereiri1ging (het bedrijf ·der), -
uitgeoefend door publiekrechtelijke 
lie ham en, . 11 

45. Glazenwasschersbedrijf (het); •daaron: 
der al ·of niet begrepen het schoonina-· -

· ken van gebouwen en het, verrfohten · 
van werli:zaamheden aan-·gevels: 
in R'.>tterdam, daaronder niet begrepen 

Hoek van Holland, · · 76 
· in· a.He- overige ·plaatsen. '. ·. ··. "'· . . . 53 

46. Heiersbedrijf (het) met krach.twerktij.ig : · 
in Rotterdam, daaronder niet· 1:iegrepen·-
. Hoek van·'Holland, . 83 
in alle overige plaatsen. . ... 52 

47. Heiersbedrijf (het) zonder krachtwerk-· 
tuig. . , 42 

49. Huissohilders-; rijtuigsohi!ders: of deco
ratieschildersbedrijf (het), het scheeps 0 

schildersbedrijf, "ni\')t vallende o·nder 
n°. 330, en het glazenma.kersbed:rijf :--
in Noordholland; met uitzi:mdering vaii 
Amsterdam,Watergraafsmeer en Slaten, 14 
in Zuidholland, met uitzondering van 
Rotterdam (daaronder ·niet 'begrepen 
Hoek van Holland) en 's·Gravenhage, 12 
in Ge!detland 14 
,, Limburg ·. ·. 32 
,, . Ainsterda'm, Watergraafsmeer en 

Slaten. , , 20 
in Rotterdam, da9,ronder niet begrepen 
Hoek van Holland, • 29 
in de gemeente Utrecht. . . 32 
· ,, . alle overige' .. plaatsen .. : . 17 

50. Kanalen, sluizen, · havens, · dokken; 
btu:ggen,-dijken of andere·waterwerken:, 
wegen, spoor- of tramwegen · (het · be
drijf van maken,- herstellen, opbreken 
qf afbreken ·van) met krachtwerktuig 34 

51. Kanalen, siuizen, 'havens, dokken, 
bruggen, dijken of anderewaterwerken, 
wegen, spoor- of tramwegen (het bedrijf 
van maken, herstellen, opbreken of af-
breken van) zonde)'. krachtweI'ktuig 34 
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· 52. Leidekkers-, p_annendekkers-, -rietdek-. 
kers- of stroodekkersbedrijf. (het) . . . 52 

53. Loodgieters- en zinkwerkersbedrijf 
(het), daaronder al of niet begrepeI\ het 
plaats(ln, leggen; herstelltm, onderzoe, 
ken of wegnemen van leidingen. voor 
c~trale verwarrning, gas of w_ater ,en 
het beleggen van daken met dakpapier 
of _hcmtcement, . . . ; 25 

56. Metselaarsbedrijf (heM, daaronder al.of 
niet begrepen het verrichten van her
stellingen aan _bouwwerken : 

,,, · )n Noordholland, met uitzondering van, 
Ams~erdam,Watergraaf_s'meer en_Sloten ·27 
in -Zuidholland, met uitzondering van 
Rotj;erdam (da;aronder niet begrepen 
Hoek.van Holland) en :s Gravenhage, 30 
in Gelder~and 24 
,,_ Noorµbrabant:._. ·. ' 30 
,, Amsterdam, Watergr_e.a~smeer en 
Sloten. .. . 42 
in R.otterd~m, daaronder riiet begrep_en 
Hoe~ :van Holland . 37 
in 's Gravenhage. • . . • . ., 41 
,, alle overige plaats·en·. . . 32 

58. Nor~onpompen en \eidingen voor c~n
trale verwar_ming, gas of water . (het 
bedrijf. van plaatsen, herstelleri,_ on_der~ 
zoeke11 of _wegnemen van), ·_. 25 

59. Ovenbouwersbedrijf .(het) . . . . 32 
60. Riolen of buisleidingen (het beq;ijf van 

plaatsen, leggen, herstellen,_ onderzoe-. 
ken of wegnemen van). .. 34 

61. Riolen, bouwwerken, straten, water
gangen, .. waterwerken _en wegen (het 
bedrijf . van onderhouden. en rei~igen 
van), uitgeqefond d9or publiekrechte'. 
lijke .lichamen, . . . . . . . . . . . 9 

G3. S}oopen van bouwwerken (het b_edrijf 
van) , _. 73 

65. Steenhouwers-. en steenzagersbedrijf 
(het) . . , . , . . . . 18 

71. S,tucadcior§- en wittersbedrijf (het) • 30 
72. Timmerliedenbedrijf (het), het verrich

ten van herstellingen aan bouw,verken, __ 
,-i'itwerkers- en meubelmakerswerkzaam
heden al_ of niet daarcinder · begrepen : _ 
in Noordh_olland, met uitzondei:ing van 

Amsterdam, Watergraafsmeer ell 
Sloten, . , .. . . . .. . 18 

,, Zuidholland, met uitzondering -van 
Rotterdam (daarond~r niet begrepe~• 
Hoek van· Holland) en 's Graveµ, 
hage, .. . 18 

. ,, Friesland . 20 
,, Groningen . 27 

in Overijssel. 29 
,, 's Gravenbage. 32 
,, de gemeente Utrecht. 42 
,, alle overige ·plaatsen . 22 

SQ. Eau_ de _Cologne, par~umerie of ha!J,r
water. (!J.et bedrijf van vervaardigen 
v~n) i:uet krachtwerk:tuig. . • . .9 

81. Eau_ de Cologne, parfumerie of haar
water (het bedrijf van vervaardigen. van) 
zonder · li:rachtwerktuig 8 

82. Gasgloeikousjes (het bedrijf van ver- . 
vaardigen van). .. . . . 19 

83. Inkt, zegellak en gom (het bedrijf van 
veryaardigen van) 9 

84. Kaarsenmakersbedrijf (het) . . 10_ 
85_. Kunstmest (het bedrijf van,vervaardi-

gen van) met krachtwerktuig en de han-
d!ll in kunstmest met krachtw!lrk-
tuig, , , . . , 27 

86. Kunstm(!st (het bedrijf, van vervaardi-
gen_ van) zonder kra!)htwerktuig. 23 

89. Lak:stokers- en vernisstokersbedrijf 
(het) . .. 22 

90. Lijmruakers- en gelatinemakersbedrijf 
(het) met krachtwerktuig . . 34 

92. Lucife_rs (het bedrijf van vervaardigen 
yan).. · · ' 14 

93. Olieslagerijen (het bedrijf, uitgeoefend 
in) en het beclrijf yan vervaardigen van 
veeko!lken met krachtwerkt)!.ig 30 

97. Politoer (het bedrijf van vervaardigen 
va11) met kracl~twerktuig, · 9 

98. Politoer (h!lt bedrijf van _verva_arqigen 
van) zonder krachtwerktuig. . , . 8 

100. TraaI\ of oliiin (het beqr_ijf vaIJ. zuive
ren of l<;oken van), de b,andel _in t;raan 
of _oliiin met kraqhtwerktuig daaronder 
al of_ njet begrepen, . , , .. , . .• 18 

101. Vetsrn!lltersbedrijf (het), de handel in 
vet m.et krachtwerktuig _daaronder al 
of niet begrepen . .. 18 

103. Wagen_smeer,, schoensmeer of poets
po~ade (het bedrijf van vervaardigen 
van) . • . , . 22 

104. W:~sb]eekersbed_rijf •(het) met kracht-

wei:-ktµig of stoomtoestel. , 22 
105. Zeep_ of zeeppoeder (het. bedrijf v~n 

vervaardigen van) met .krachtwerk-· 
tuig . . . . . . 14 

106. Zeep . of zeeppoE,Jder (het bedrijf van_ 
vervaardigen. van) zonder krachtwerk-
tuig . . . . .. 14 _ 

lll. ~orsteihoutmal<:ersbedrijf (het) met 
· kr~chtwerktuig , . , . . . 43 

112. Borstelhoutmakersbedrijf (b,et) zonder 
krachtwerktuig • , . _. 13 
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113. Brandhout (het bedrijf van zagen van) 
met krachtwerktuig . · · 33 

"114. Brandhout (het bedrijf van zageri ~an) 
zonder krachtwei:ktuig . 13 

115. Duigenmakersbedrijf (het) met kracht-
werktuig . 43 

116. Duigenmakersbedrijf (het) zonder 
· krachtwerktuig . 13 

117. Hoepelmakersbedrijf (het) zonder 
krachtwerktuig . 10 

118. Hout (het bedrijf van bereiden van) 
tegen bederf . 50 

119. Houtdraaiersbedrijf (het) met kracht-
·werktuig . ·33 

_120. Houtdraaiersbedrijf -(het) zonder 
krachtwerktuig . 13 

122. Houtwaren (·het bedrijf van vervaar
digen van) met "krachtwerktuig. . ·. 33 

123. Houtwaren (het · bedrijf van vervaar-
digen van) · zonder krachtwerktuig 13 

124. Houtwolmakersbedrijf (het) met hout-
bewerkingsniachines . ; 43 

125. Houtzagers- en houtschaversbedrijf 
(het) en de houthandel met kracht
werktuig: 
in· Noor.dholland, met uitzondering 
van Amsterdam. 32 
in Zuidholland, met ·uitzondering van 
Rotterdam (daaronder niet_ begrepen 
Hoek van Holland) en 's Gravenhage 38 
in Gelderland 41 
,, 's Gravenhage . . . . 49 
,, de -gemeente Utrecht . · 40 
,, a.lie overige plaatsen 34 

127. Jalciezieiin, markiezen, rolluiken en 
zonneschermen (het bedrijf van ver- -
vaardigen van) met krachtwerktriig . 33 

128. Jaloezieiin; markiezen, rolluiken -e11-
zonneschermen (het bedrijf van ver
vaardigen van) zonder krachtw'erktuig 13 

131. Klompenmakersbedrijf (het) met 
krachtwerktuig . . . 33 

132. Klompenmakersbedrijf (het) zonder 
krachtwerktuig . 12 

138. Kurk, balein, been, hoorn, kunstba.lein 
of paarlemoer (het bedrijf ·van ver
vaardigen van vocirwerpen van)"zonder. 
krachtwe:rktuig . 11 

140. Landbouwgereedschappen, pompen of 
werktuigen (het bedrijf van vervaar; 
digen of herstellen van houten) inet ' 
krachtwerktuig . 33 

141. Landbouwgereedschappen; pompen of 
werktuigen (het bedrijf van_ verva.ar
digen of herstel!en van houten) zonder 
krachtwerktuig . 13 

142. Leestenmakersbedrijf (het) met 
krachtwerktuig . . . 33 

143. Leestenmakersbedrijf · (het) zonder 
-krachtwerktuig . ·. 13 

147. Meubelmakers- en biljartmakersbe-
drijf (het) met krachtwerkti:tig 28 

148. Meubelmakers- en biljarti:nakersbe-
drijf (het). zonder krachtwerktujg . · 9 _ 

150. Modelmakersbedrijf· (het) met kracht-
werktuig . -- · . -- . 33 

151. Modelmakersbedrijf (he"t) zonder 
krachtwerktuig . 13 

152. · Parketvloeren (het bedrijf van ver
vaardigen van) met krachtwerktuig 43 

153. Platen of spiegels (het bedrijf van het 
maken van omlijstingen voor) . met 
krachtwerktuig, het omlijsten al of 

. niet !la_l;l,ronder begrepen . . . . . . 15 
154. Platen 'df spiegels (het bedrijf van het 

maken van omlijstingen voor) zonder 
krachtwerktuig, het omlijsten al of 
niet daaronder begrepen . 7 

159. Runmolens'(de bedrijven, uitgeoefend 
in). . . · 24 

163. Staaflijsten (het bedrijf van vervaar
digen van) met ·krachtwerktuig . . 33 

164. Staaflijsten (het bedrijf van vervaar- · 
digen van) zonder krachtwerktuig 13 

165. Stoelenmakersbedrijf (het) met kracht- · 
werktuig . 28 

166. Stoelenmakersbedrijf (het) zonder · 
krachtwerktuig . 9 

172. Timmerfabrieken (het bedr'ijf, uitge-
oefend in) 49 

17 5. W oninginrichtingen' (het bedrijf van 
vervaardigen van), daaronder al of niet 
begrepen het vervaardigen: van meu
belen met krachtwerktuig en het stof-
foeren . a 8 

176; Badinrichtingen (het bedrijf, uitge
oefend in) niet krachtwerktuig of 
stoomtoestel , .15 

179. Chemische wasscherijen en ververijen 
(het bedrijf, uitgeoefend in) 18 

187. Handschoenen (het b~drijf van was-
schen van) met benzine . ; 18 

188. Ontsmettingsinrichtingen (het bedrijf, 
uitgeoefend in) met· krachtwerktuig 
of stoomtoestel . 15 

189. Parapluiemakers- en parasolmakers-
bedrijf (het) - . 5 

191. Patten (het bedrijf van vervaar
digen van) en· het bedrijf van ver
vaardigen van hoeden niet kracht-
werktuig. 5 

i94. Wasch-, bleek- en strijkinriclitingen 

j 
I 

I 

.I 
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(het bedrijf, uitgeoefend in) met 
krachtwerktuig qf stoomtoestel 15 

196. Oachetsnijders- en graveerdersbed:i,-ijf 
(het). 3 

197. Porseleinschildersbedrijf (het) en het. 
.bedrijf van beschilderen van aar.de-
werk, fluweel, hout en andere stoffen 3 

.198. Verguldersbedrijf (het). 3 
202 .. Huidenzouters- en vellenbloote.rsbe-

.drijf (het) met krachtwerktuig 21 
203. Huidenzouters- en vellenblootersbe-

.drijf (b.et) zonder. krachtwerktuig. 13 
208. Lederwaren (het bedrijf van . vervaar

digen van) en het zadelmakersbedrijf 
met krachtwerktuig . .. · 10 

209. Lederwaren (het bedrijf van vervaar
digen van) en het zadelmakersbedrijf 
zonder k;rachtwerktuig . · 8 

210. Leerlooiers-, perkamentmakers- en 
zeemledermakersbedrijf (het) met 
kr?,chtwerktuig . , 21 

211. Leerlooiers-, perkamentmakers- en 
zeemledermakersbedrijf (het) zonder 
krachtwerktuig . . . . . . . . . . , . 13 

213. Schoenmakersbedrijf (het) met kracht-
werktuig . 10 

214. Schoenmakersbedrijf (het) met werk-
tuigen zonder krachtwerktuig .. . 8 

216. Briquetten (het bedrijf van vervaar-
digen van) . 33 

217. Mijnbouw (het bedrijf van). 42 
21.8. Turfbaggersbedrijf (het) en het .bedrijf 

van vervaardigen van veenbagger met 
kra~htwerktuig . . . . , . 37 

219. Turfstrooisel (het bedrijf van vervaar-
digen van) . 34 

220. Vervenersbedrijf (het) zonder kracht-
werktuig. · · 8 

223. Blikwaren (het bedrijf van vervaardi
gen van) en het blikslagers- of koper-
slagersbedrijf met krachtwerktuig. 24 

224. Blikwaren_ (het bedrijf van vervaardi-
gen van) en het bliks!agers- of koper
slagersbedrijf zonder krachtwerktuig 11 

225. Bouten, klinknagels of moeren . (het 
bedrijf van verva,ardigen van) met 
kra<Jhtwerktuig . 27 

226. Brandkast.en, kachels of voorwerpen 
van P.laatijzer (het bedrijf van ver. 
vaardigen van) m(lt ki;achtwerk-
tuig .. . .. . 22 

227. Brandkasten, kachels of voorwerpen . 
va;n plaatijzer (het bedrijf van vervaar-
digen van) zonder krachtwerktuig . 17 

230. Capsules (het bedrijf van vervaar-
digen van) : 11 

232. Draadvoorwerpen (het bedrijf van 
vervaardigen van). 

234. Galva.noplastische inrichtingen (het 
bedrijf, uitgeoefend in) 

235 .. Gereedschappen en schaatsen (het be
.d:i:ijf. yan . vervaardigen van) met 
krachtwerktuig. 

236. Gereedschappen _en schaatsen · (het 
bedrijf van vervaardigen van) zorider 

. krachtwerktuig . 
237. Goud- en zilversmederijen en juweliers

werkplaatsen (het bedrijf, uitgeoefend 
in). 

240 .. Kettingen (het bedrijf . van smeden 
van). 

241. Knoopen (het btidr~jf van vervaardi-
. gen van metalen) . .. 

244 .. Loodpletters- en zinkplettersbedrijf 
(het) en het bedrijf van persen van 
buizen van compositie of lood . 

245. Messenmakersbedrijf (het) met kracht
w.erktuig. 

249. Metaalgiet.ersbedrijf (het). 
252 .. Munten (het bedrijf van vervaardigen 

van) met krachtwerktuig 
253.- Srnederijen (het bedrijf, uitgeoefend 

_in) met krachtwerktuig 
254 .. Smederijen (het bedrijf, uitgeoefend 

in) zonder krachtwerktuig, het · her
stellen van rijwielen daaronder al of 
niet begrepen : 
in Noordholland, met uitzondering 

van Amsterdam. 
,, Liip.b,urg. 
,, Rotterdam, daaronder niet begre

pen Hoek van Holland 
,, de gemeente Utrecht . 
,, alle overige plaatsen 

256. Staniolmakersbedrijf (het) 
257. Tin enlood (het·bedrijf van gieten van 

voorwerpen van) . 
259. Verzinken,. vertinnen of vernili:kelen 

(het bedrijf van), voor zoover <lit niet 
. langs . galva_noplastischen weg ge
schiedt ... 

262. .W everskammen of rieten (het bedrijf 
van vervaardigen van). 

263. IJ zer of metaal (het bedrijf van 
slijpen of polijsten van) met krac_ht-
werktuig. ·· 

264. IJzer of metaal (het bedrijf van slijpen 
of polijsten van) zonder krachtwerk
tuig . 

265. IJzerdraaiers- en. metaa!draaiersbe
drijf (het) 

266 .. IJzergietersbedrijf (het) 

11 

16 

24 

17 

3 

33 

11 

25 

11 
.25 

11 

33 

14 
27 

32 
32 
17 
11 

19 

16 

11 

16 

13 

11 
30 
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269. IJzerwaren (het bedrijf van vervaar
digen van geemailleerde of verzinkte) 18 

sloopen van), de handel -in oud ijzer 
met kr;1chtwerktuig daaronder al of 
niet begr_epe:rf. . . . . . . . . . . 270. Zink (het bedrijf van vervaardigen . 

van). .. 24 303. Muziekinstrumenten (het bedrijf van 
vervaardigen of herstellen van) met 
krachtwerktuig . 

271. ,\':h?,kwerken (het bedrijf van vervaar
digen van) . 

272. Automobielen (het bedrijf ·van_ ver
. 24 

306. Orgels,. p.iano.s .of hal'.moniums (het 
yaarcligen van), motorrijwielen en 
vliegtoestellen, . het ·beproe"?en van 
vliegtoestellen daa.ronder niet begrepen 16 307. 

bedrijf van vervaardigen of herstellen 
van) zonder krachtwerktuig .. 
Rijwielen (het bedrijf van vervaardi
gen -van) en het bedrijf van herstellen 273. Brandspuiten (het bedrijf van ver- . 

yaardigen van) met krachtwerktuig. 24 van rijwielen met krac}ltwerktuig, de 
.ha.ode] in rijwielen da.aronder al of niet _ 274. ;Brandspuiten (het bedrijf van ver-

vaardigen van) zonder krachtwerktuig 17 begrepen. · · 
277. Bruggen,. ijzerconstrµcties en· .stoom

ketels (het b€'drijf van monteeren van) 61 
308. Rijwielen (het bedrijf van ,:_ervaardi

gen van) en het bedrijf van herstellen 
:van rijwielen zonder krachtwerktuig, 278. Bruggenboll.w, en . ijzerconstructie

werkplaatsen (het bedrijf, uitgeoefend . 
in), daaronder al of niet begrepen het 
motiteeren · · 

279. Dynamo's en electro-motoren (het be
drijf van ·vervaardigen en herstellen . 

280. 

281. 

van), daaronder al of niet begrepen 
het installeeren . . _. 
Ga.smeters (het bedrijf van vervaardi
gen van) met krachtwerktuig 
Gasmeters (het bedrijf van vervaardi-
_gen van) zonder .krachtwerktuig 

286. Gloeila.mpen (het bedrijf van ver,va.ar
digep van electrische) met kracht
werktuig . . . . : : . . . . . . . . 

287 .. Horlogemakers- en uurwerkmakersbe
drijf (het) . . I . . . 
Instrumenten (bet bedrijf van ver-289. 

291. 

292. 

vaardigen of herstellen van fijne) of 
fijne werktuigen met krachtwerktuig .. 
Instrumenten (het bedrijf van vervaar
digeu van grove) en werktuigen met 
krachtwerktuig . . . . _. . . , 
Instrumenten (het bedrijf :'van ver
va.a.rdigen van grove) en werktuigen 
zcnder kra.chtwerktuig, 

293 .. Ketelrna.kersbedrijf (het) . 
298 .. Machines, motoren en a.rbeidswerk

- tuigen (het bedrijf van verva.ardigen 
. van), daaronder niet begrepen de 

299. 

300. 

301. 

302. 

_ ketelmakerij . , ..... 
Ma.chines en werktuigen (het bedrijf 
van herstellen van) met krachtwerk-
tuig . ,_ 
Machines en werktuigen (het bedrijf 
van berstellen van) zonder kracht-
werktuig. , 
Machines (het bedrijf van .monteeren 
van), drijfwerk en toestellen 
Ma.chines en ketels (het bedrijf van 

41 

de handel in rijwielen daaronder ,al 
of- niet begrepen 
Stoomketels en buisleidingen (het be
drijf van bekleeden van), het ma.ken 
van bekleedingsstof daaronder al of 
niet begrepen . .'. 

17 312. Toestellen (het bedrijf van vervaardi
gen van electrische) en accum~latoren, 
daaronder al of niet begrepen het in
stalleeren ... 

15 

14 318. Blokmakers- en masteumakersbedrijf 
(het) en het vervaar,digen van houten 
pompen met krachtwerktuig : 

9 319. Blokmakers- .en mastenmakersbetlrijf 
(het) en het vervaardigen van houten 
pompen zonder krachtwerktuig . 3 

320. Droogdokken (het bedrijf van e;s:ploi
teeren. van) ..... 

11 321. Kinderwagens (het bedrijf van ver
vaardigen van) met 'krachtwerktuig. 

24 

17 

322. Kinderwagens (het bedrijf van ver
vaardigen van) zonder krachtwerktuig 

323. Rijtuigbekleedersbedrijf (het). . . . 
324. Rijtuigmakers- of wagenmakersbedrijf 

(het) met krachtwerktuig 
41 325. Rijtuigmakers- of wa.genmakersbedrijf 

(het) zonder krachtwerh"tuig 

24 

33 

17 

326. Rijtuigschildersbedrijf (het). 
328. Scheepsmakersbedrijf (het) met kracht-

-werktuig, daaronder al of niet begre-
. pen het sc.he_epsbeschieten . : .. 

329. Scheepsmak;ersbedrijf (het) zonder 
krachtwerktuig, daaronder al of niet 
begrepen het scheeps beschieten . 

331. Scheepssloopersbedrijf (het), het sloo
pen van machines en ketels en de han
del in oud ijzer met krachtwerktuig 

35 dll,aronder al of niet begrepen 
I 333. SloepenmakArsbedrijf (het) . 

54 

11 

9 

16 

33 

17 

33. 

12: 

31 

15 

9· 
8. 

16, 

10· 
10· 

35 

29· 

59· 

2~ 
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336. Boekbinders- en linieerdersbedrijf (het) 
met krachtwerktuig . . .. 9 

338. Cartonnages (het bedrijf van vervaa.r-
digen van) met krachtwerktuig . . 9 

34,2. L'.lmpensorteerderijen (het bedrijf van 
s·orteeren van lompen en anderen af-
val in). 17 

343. Papier (het bedrijf van vervaardigen 
van), het vervaardigen· van cellulose 
daaronder al of niet begrepen · 25-

345. Papierwaren (het bedrijf van vervaa.r-
digen van) met 1.rachtwerktuig ; . 9 

347. Papieren zakken (het bedrijf van ver
vaardigen van) met krachtwerktuig 9 

349. Band (h_jit bedrijf van vervaa.i:digen . · 
van) en het katoenvlechtersbedrijf 
niet krachtwerktuig . 6 

353. Dekkleeden (het bedrijf van vervaar
digen of herstellen van),_en het zeilma~ 
kersbetlrijf · met krachtwerktuig . ·:: 12 

354. Dekkleeden (het bedrijf van vervaar
digen · of herstellen .van) en het zeil
makersbedrijf zonder krachtwerktuig 9 

355. Garentwijndersbedrijf (het) met kracht-
werktti.ig . 11 

356. Jutespinnersbedrijf (het) met kracht-
werktuig . · . ·. , 11 

359. Katoendrukkersbedrijf (het), daar
onder al of niet begrepen het verven, 
appreteeren en bleeken van katoenen 
stoffen. ·: 9 

360. Katoenspinnersbedrijf (het) met 
krachtwerktuig . . 11 

362. Kunstbleekerij van katoen (de) met 
krachtwerktuig . . . . . . 14 

363. Kunstwol (het bedrijf van vervaardi-
gen van) ·met krachtwerktuig 43 

364. · Lampekousen (het bedrijf van ver-
vaardigen van) ·met krachtwerktuig. 6 

365. Netten (het bedrijf van vervaardigen 
van) met· krachtwerktuig, de twijnde-
rij daaronder al of niet begrepen . . . 6 

368. Poetskatoen (het bedrijf van vervaar-
digen van) en het bedrijf van pluizen 
van katoenafval met krachtwerktuig. 43 

369. Sterkerijen en appreteerderijen (het. 
bedrijf, uitgeoefend in) met· kracht-

. werktuig . , 14 
372. Tricotgciederen (het bedrijf van ver-• 

vaardigen van) en· het breien daarvan 
met krachtwerktuig . . . . . . . . 6 

374. Verbandstoffen ·(het bedrijf van ver-• 
. vaardigen van) met krachtwerktuig. 5 

375 .. Ver~en ·van stoffen en garens· (het 
bedrijf van) met krachtwerktuig 14 

376. · Vias of hennep ( de oedrijve_n van bra-. 

ken, hekelen en zwingelen van)· met 
krachtwerktuig . 21 

378. Vias- of hennepgaren (het bedrijf van 
vervaardigen van) en het touwslagers-
bedrijf met krachtwerktuig: . 14 

379. Vias- of hennepgaren (het bedrijf van 
vervaardigen van) en het touwslagers-
bedrijf zonder krachtwerktuig • . • ,· . 7 

380. Watten (het bedrijf van vervaardigen 
van) met krachtwerktuig. ·. 43 

381. Wolspinners- en sajetspinnersbedrijf 
(het) met krachtwerktuig 11 

383. Zeil- en touwtaandersbedrijf (het) ·is 
384. Centralen (het bedrijf, ti.itgeoefend in 

electrische) . . 20 
385. Gasfabrieken (het bedrijf van exploi-

teeren van). 14 
387. Aardappelmeel,sago, aardappelstroop, 

dextrine, dextrose of glucose: (het 
bedrijf. van vervaardigen · van) met 
krachtwerktuig . . . . • 21· 

391. Beetwortelsuiker (het bedrtif van ver
vaardigen van) met krachtwerktuig. 18 

392 .. Bierbrouwersbedr~jf, (h€t), het mou
tersbedrijf en het vervaardigen van 
kunstijs daaronder al of niet be
grepen: 
in Noordbrabant ' 33 
,, Limburg. 39 
;, alle overige plaatsen 21 

393. Biscuits (bet bedrijf -van vervaardigen 
:van) met krachtwerktuig ·. 25 

394. Boter .(het. bedrijf van vervaardigen 
van) met behulp van centrifuges, zon-
der krachtwerktuig .. . 8 

395. Brandersbedrijf (het), daaronder al of 
niet begrepen de mouterij, distilleer- -
de~ij en gistpakkerij. 35 

396. Brood-, -koek- en -banketbakkersbe
drijf (het) met krachtwerktuig: 
in Amsterdam 17 

. ,, Rotterdam, daaronder niet begre-
. pen. Hoek van Holland, . 19 

,, alle overige plaatsen 13 
397. Cacao en chocoladewaren (het bedrijf 

van vervaardigen van) met kracht-
werktuig . . . . . . . . . . . . . . . , .. . . 8. 

398. Chocoladewareri. of suikerwerk en ban
ketbakkerswaren (het bedrijf van 
vervaardigen: van) met . krachtwerk-
tuig . 8 

399. Cichorei of koffiestroop (het bedrijfvan 
-vervaardigen. van) .met. krachtwerk-
tuig . . . 16 

401. -Drinkwaterleidingen (het bedrijf .van 
exploiteeren van) . . . . .. . . • 14 
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.402. Exportslachtersbedrijf · (het) en het in· 's ·Gra venhage 
loonslachtersbedrijf . . . . 20 ,, de gemeente Utrecht . . 

403. Gistpakkersbedrijf (het) . . 4 ,, alle overige plaatsen . . . 
404 .. Gortpellers' en rijstpellersbedr~jf (het) · 16 424. Stijfsel (het bedrijf van vervaardigen 

15 
24 
16 

406. Haringpakkers- of · vischpakkersbe- van) met 'kraohtwerktuig . . . . . 20 
drijf (het), het kuipersbedrijf al of 'niet 425. Stroop_ersersbedrijf (het) zonder kracht-
daaroi:tder begrepen, ... ·. ·· ... · . 7 werktuig '. · ...... ·. . . . . . 36 

407. Hooipersers- en· stroopersersbedrijf 426. Suikerraffinaderij (de), daaronder al of 
(het) met krachtwerktuig en de hahdel niet begrilpen de· .:ervaardiging van 
in hooi eri stroo met krachtwerk- kandif met -krachtwerktuig, . . . . 20 
tuig . . . . . . . . . . ; ·. . . ·; . 36 428. Vermicelli of macaroni (het bedrijf van 

409. Kunstboter (liet bedrijf van. vervaar- vervaardigen van) met krachtwerk-
digen van) met krachtwerktuig . . 9 tuig ...... , . . . . . . . . -25 

410. Kunstmineraalwater of gazeuse dran'. 429. Visch (het bedrijf van drogen, rooken 
ken (het bedrijf van vervaardigen·van) of zouten van) . . . . . . : . ··. . · 18 
en de handel in bier met krachtwerk- · 430. Vleeschwaren · (het bedrijf van ver-
tuig ·. : · . . . . . . . . . . .· . . 21 vaardigen ·van) met krachtwerli:tuig . 23 

411. Kunstijs (het bedrijf van vervaardigen 431. Vleesohwaren (het bedrijf van ve!-
van) met krachtwerktuig . . . ·. . '21 vaardigen van) zonder · krachtwerk-

412. Levensmiddelen (het bedrijf van ver- tuig· . . '. . . . . ·; . . . . . . . 14 
vaardigen van verduurzaamde), · het 433. Zuivel (het bedrijf van ·vervaardigen 
bedrijf van vervaardigen van vruch- van) en _het bedrijf, uitgeoefend in 
tensappen, jam of appelstroop en het melkinrichtingen met krachtwerktuig 
bedrijf van drogen van groenten, krui- of stoomtoestel, . . . . . . . . . 8 
den, vruchten enz. met krachtwerk- 434. Aannemers van verhuizingeri (het be-
tuig . . . . . . . . . . . . . . . 16 drijf van) .... , . ·. . . . . . . 35 

414. -Likeurstokers- ·en distilleerdersbedrijf 435. Ai'itomobielondernemers (het bedrijf 
(het) en het· bedrijf van vervaardigen van),· de hande_l 'in benzine daaronder 
van elixer of essences, het maken van ·al of niet begrepen,. ·. . ·. . . 20 
vruchtensappen en de handel in wijn 439. Beurtschippersbedrijf (het)' niet met 
en gedistilleerd met krachtwerktuig stoombooten of nioterbooten . . . . 23 
daaronder al of niet begrepen . . . 8 440. Brandweerbedrijf (het);- ·uitgeoefend 

415. Meelfabrieken (het bedrijf,'uitgeoef,;md door een beroepsb:randweer, . . . · . ·14 
in) en het gruttersbedrijf inet kracht- 442. Caroussels, cineinatcigraphen, hippo-
werktuig, de handel in graan, meal en dromes en andere publieke· vermake-
zaden met krachtwerktuig al· of niet lijkhederi (het bedrijf, uitgeoefend door 
daaronder ·begrepen, . . . . . . . 24 · houders' van) met' kiachtwerktuig, het 

417. Mosterd (het bedrijf van vervaardigeh bedrijf, bedoeld. onder 442bis, daar-
van) en het specerijmalersbedrijf met onder n:iet begreperi, . . . .. . . . . 26 
krachtwerktµig . . . . . . . . . · . 16 443. Diamantslijpersmolens (het bedrijf 

418. Mouterijen.(het bedrijf;uitgeoefend in) 35 van verhuren van door krachtwerktuig 
419. Poeliersbedrijf (het) ....... · . 14 gedreven) ..... : ·. . . . . . . 15 
420. Sigarenmakersbedrijf (het) en het si- 444. Dorschwerktuigen (het bedrijf van 

garettenmakersbedrijf met kracht- exploiteeten van) met· krachtwerk-
. werktuig : . ' . , . . .. . : . ·, . . 3 tuig, het stroopersersbelriJf al of niet 

421. Slagersbedrijf (het), daaronder al of daaronder begrepen,' . . . . . . . 43 
niet niet begrepen het vervaardigen 445. Goederen (het bedrijf van dragen, sta-
van vleeschwaren: ·pelen en wegbergen van) : 

· in Zuidholland;, met uitzondering· van ·in Amsterdam . . . . , . . . . . 48 
Rotterdam (daaronder niet begre
pen Hoek van Holland) en 's Gra

-venhage , •. 
,,' Gelderlancl: 
,, .Limburg. . 
,, . Rotterdam, daarcirider niet begre

pen -Hoek• van Holland, : · .. · .... 

1914. 

20 
20 
18 

18 

447. 

,, Rotterdam, daaronder niet begre- · 
pen Hoek van Holland, . . . 

,, alle· overige plaatsen ·. . . . . . 
Handelaars (het · bed;ijf van), daar
onder al of niet begrepen het ·win

. kelhoudersbedrijf met ·krachtwerk-
· tuig: · 

15 

48 
40 
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1. in behangersartikelen, manufactu, · 
ren, leder, lederwaren en zakken 

2. ,, boter, kaas, koloniale waren (het 
. bran den van koffie al· of ·niet 
daaronder begrepen) . , . . 

3 .. ,, bouwmaterialen en afbraak . 
4. ,, brandstoffen -en aardappelen 
5. ·,, glas- en verfwaren . . . . . 
6. ,, graan, meel en zaden, -. · .. 
7. ,, machines, werktuigen, rijwielen 

en automobielen. 
8. ,, metalen . . 
9. ,, petroleum . . . . 

10. ,, ta,bak. . . . . . 
11. ,, vedichtingsartikelen 
12. ,, wijn, gedistilleerd, vruchten

sappen, limonade, m.inerale wa
teren en dergelijk:e dranken . . 

448. Hotelhoudersbedrijf en_ koffiehuis
houdersbedrijf (het) met krachtwerk
tuig of stoomtoestel . . . 

449. Hout opslaan (het bedrijf va,n) . . . 
450. Houtvlottersbedrijf (het). . ·, . . . 
454. Laden of lossen van schepen (het be

drijf van), niet bedoeld in ar~ikel 10, 
sub 6, der Ongeva.llenwet 1901, daar
onder begrepen het dragen, stapelen 
en wegbergen van goederen uit aan 
den wal geloste schepen en het bedrijf 
van laden of lossen van andere vaar
tuigen uit of in schepen, niet hedo~Jd 
in artikel 10, sub 6, der Ongev:i,llen
wet 1901, een en antler uitgeoefend op 
de rivier de Maas van de. oos~elijke 
grens ,van de gemeente Rotterdam af 
t:>t aan zee, zoomede binnen het overic 
ge gedeelte _der gemeente Rotterdam, 
met uitzondering van het overige ge
deelte van Hoek van Holland, vpor 
zoover betreft : 
1. laden of lossen .van hout, m~t .uit

zondering van planke_n, .. . . . .. 
2. laden of lossen van ruw ijzer of.gee 

waist ijzer of andere goederen, die 
op 0vereenkomstige ,w:ijze g~la~en 

459. ;E'olderbemaling (de), het schoomµa-
12 ];:en van slooten of watergangen, daar

onder al of niet begrepen, . . ·. . . 21 ·, 
461. Rijtuig- en o S nibusondernemersbe- . 

14 drijf (het) en hetpostdienstaannemers- · 
35 bedrijf . . . . . . . . . : . . . - . 20 
39 462.- Schelpenvisschersµedrijf (he~) met an-
2~ dere vaartuigen dan stoombooten en 
24 motorbooten .. · ... · .. • ..... • 18 

463. Schelpen visscliers bedrijf (-het )· zonder 
20 vaartuigen . . . . . . . . . . ; . 15 
37 465. Schippers.bedrijf (het) niet met stoom-
12 booten_ of motorbooten- ... -. . . . 35 
20 467. Sleepdienstondernemersbed_rijf (het) . 39 
10 469. Sluizen en beweegbare ·bruggen (het 

bedrijf van bedjenen van) .- . . .. . 10 
4 72. Stoffen (b,et bed,ijf van handelaars in 

8 ontplofbare) . . . . .. ;. .. ; . . . 10 
475. Stoomboot- of motorbootondernemers

_bedrijf (het) en het schippers- en beurt-
4 schippersbedrijf met stoombooten en 

38 motorbooten .... •. . . .. ,: 33 
41 476. Stoomtram_wegondernemingen - (het 

bedrijf, uitge:Jefend in) : 
in- Noordbrabant . . . . . . . . 35 
,, alle overige plaatsen . . . . 24 

477. Stukgoederen (het bedrijf ,van onder
-houden vaµ een geregelden dienst tot 
vervoer van) met door dieren getrok-
ken -voertuigen . . . . .. . . . . . . . 35 

478. Telegraafondernemingen .(het bedrijf, 
uitgeoefend in') ~et krachi;werktuig 
en de brievenp:)Sterij . . . : . , . . . 4 

479. Tramwegond.ernemingen (het bedrijf, 
uitgeoefend in electrische) . . . . . 13 

480. Tramwegondernemingen · met, dieren 
(het bedrijf, 11itgeoefend in) , . . . 13 

481. Veemen (het bedrijf der) en het pak
. huismeestersbedrijf : 

in Rotterdam, daaronder. niet. begre-
pen Hoek van Holland . . . . . 39 

66 ,, alle overige plaa_tsen . . ... ·. . 32 
483. Visschersbedrijf (het) op de Zeeuwsche 

en Zuidhollandsche stro_omen. . . . 22 

of gelost worden, . . . . .•. .. _. . 73 
484. Vissch<'>rsbe_drijf (het) op_ zoet water, 

behalve het_zalmvisschersbedrijf . . 22 
455. _Laden. of lossen_ van schepen (~et be

drijf van), ·niet vallende on_der 454, 
454 bis of 454 ter, daaronder begrepen 
·het dragen, stapelen en wegbergen 
van go_ederen uit aap den wal ge]oste 
schepen . . . . . • . . . _. . . . . 54 

457. Oesterkweekei:s en mosselkweekers 
(het bedrijf, uitgeoefend dom;) en het 
oesterputhouders- en mosselvisschers
bedrijf . . . . . . . . . . . . . . 18 

485. Visschersbedrijf (het)·op de Zuiderzee. 22 
487. Vrachtwagenondernemersbedrijf (het) 

en het bedrijf van v:ervoeren met.zwaa.r 
_v:oertuig, _anders dan bedoeld ·onder 
no. 468: 
in AmsterdaIµ . . . . . . . 50 
. ,, Rot_terdam, daar_onder .. niet begre-

pen Hoe)r _van Holland, . 50 
,, .'s Gravenhage ... •. .. 50 

_,, de gemeente Utrecht . 50 
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in alle o, erige- plaatsen . . . . . 46 
488. Wegers of mete.s (bet bedrijf va-n) . 33 
489. Wiervisscbersbedrijf (het), het persen 

al of niet daaronder begrepen . . . . 22 
491. Winkelhoudersbedrijf (het) met 

krachtwerktuig en het bedrijf van 
winkeliers in vluchtige, licbt ontbrand, 
bare stoffen. . . . . . . . . . . . 4 

492. Zalmvisschersbedrijf (het) . . . . . 22 
493. Ziekenhuizen (bet bedrijf van e:x:ploi

tatie van) met krachtwerktuig of 
stoomtoestel . . . . . . . 4 

lII. de navolgende nummers worden tus
schengevoegd : 

143bis. Loonzagerijen en loonschaverijen 
(het bedrijf, uitgeoefend in) ten be
hoeve van bouwondernemingen of 
boutbewerkingsinrichtingen . . . 62 

2l6bis. Cokes (het bedrijf van vervaardi-
gen :van). . . . . . . . . . . . 24 

2l 7bis. Mijngangen en mtinschachten (bet 
bedrijf van aanleggen van) . . . 68 

219bis. Vervenersbedrijf (bet) met kracht
werktuig . . . . . . . . . . . . 21 

348bis. Stroocart,m (bet bedrijf van ver
vaardigen van) -en bet bedrijf van 
vervaardigen van cellulose of stroo-
stof met krachtwerktuig. . . . . 32 

44.2bis. Cinematographische theaters (het 
bedrijf, uitgeoefend door houders 
van vaste) met krachtwerktuig . 15 

44 7bis. Handkarren (bet bedrijf van ver
voeren met) en met door honden of 
ezels getrokken voertuigen. . . . 27 

454bis. Laden of lossen met drijvende kra
nen (het bedrijf van) van ertsen, 
steenkool of andere goederen, die 
op overeenkomstige wijze gala.den 
of gelost worden . _. . . . . . . 46 

454ter. Laden of lossen met drijvende pneu
matische elevatoren (het bedrijf 
van) van granen of zaden of andere 
goederen, die op overeenkomstige 
wijze geladen of gelost worden 33 

455bis. Melkrijdersbedrijf (het) . . . . . 34 
468. Sleepersbedrijf (bet) : 

in Amsterdam . . . . . . . . . 50 
Rotterdam, daaronder niet be-
grepen Hoek van ·Holland, . 38 

,, 's Gravenhage . . . . · 50 
de gemeente Utrecht . . . . 50 

,, alle overige plaatsen . . . . 46 
2. Op Onzen last wordt Ons besluit van 

18 Juni 1909 (Staatsblad n°. 189) met de daarin 
aangebrachte wijzigingen in bet Staatsblad 
geplaatst. 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel is belast met de uitvoering van dit be
sluit,. dat in het •Btaatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden a.an 
den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 30sten Mei 1914. 

WILHELMINA. 

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

(Uitgeg. 9 Juni 1914.) 

30 111 ei 1914. BESI,U~T, tot nadere wijziging 
van het Koninklijk besluit van 5 December · 
1902 (Staatsblad n°. 206), laatstelijk ge
wijzigd- bij Koninklijk besluit van 21 Ja
nuari 1914 (Staatsblad n°. 20), tot vast
stelling van een algemeenen maatregel van 
bestuur als bedoeld in de .artikelen 52, 
tweede en derde lid, en 59, sub 1, 3 en 4 
der Ongevallenwet 1901. · S. 219. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 20 Mei 
1914, n°. 1587, afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gezien artikeJ 52, tweede lid, der Ongevallen
wet 1901 (Staatsblad 1910, n°. 241), laatstelijk 
gewijzigd bij de wet van 11 Februari 1911 
(Staats'f?lad n°. 62); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
26 Mei 1914, n°. 20); 

Gelet op bet nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 29 Mei 1914, n°. 1672, 
afdeeling Ar!)eidersverzekering ; 

Habben goedgevonden en verstaan 
te bepalen: 

Eenig artikel. 

De tabel, behoorende bij · Ons besluit van 
5 December.1902 (Staatsblad·n°. 206), laatstelijk 
gewijzigd bij Ons besluit van 21 Januari 1914 
(Staatsblad n°. 20), wordt met 'ingang van 
1 Juli 1914 vervangen door de bij dit besluit 
gevoegde tabel. 

Onze Minister van La-ndbouw, Nijverheid en 
Handel is belast met de uitvoering van dit be
sluit, dat in bet Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

s-Gravenhage, den 30sten Mei 1914. 

WILHELMINA. 

De 1lfin. van Lana,bouw, Nijverheid en Handel, 
Tl\EUB. 

( Uitgeg. 9 Juni 1914.) 

lli* 
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I 
Tabakspijpen (het bedrijf van TABEL, bedoeld in het eenig artikel van het 24. 

Koninlclijk besluit van 30 Mei 19
1

14 (Staats- vervaardigen va,n). . . .• . 0,33 0,30 
25. Tafelglas (het bedr~jf van ver-

blad n°. 219). vaardigen van), het gieten 
daaronder al of niet be-
grepen . . . 0,27 1,19 

O~SCHRIJVING VAN DE M. P. 
GROEP II. 

BEDRIJVEN. Diamant en andere edelsteenen, enz. 
26. Diamant (de bedrijven van za-

gen en slijpen van) en van 

I 
snijden van diamant met 

GROEP I. werktuigen . . . . . . . . 0,31 0,11 
Aardewerk, gla's, kalk, enz. 27. Diamant ( de bedrijven van 

1. Aardewerk (het bedrijf van ver- ! klooven van) en van snijden 
vaardigen van fijn). . . _ I o,3y,3o van diamant zonder werk-

2. Aardewerk (het bedrijf van ver-1 tuigen .......... 0,31 0,07 
vaardigen v~n grof) met I 28. Schijvenschuurdersbedrijf (het) 0,28 0,11 
krachtwerktmg ..... · . I 0,33 0,67 GROEP III. 

3. Aardewerk (het bedrijf van ver-1 Boek-, steendrukke1·ijen, enz. 
vaardigen van grof) zonder 

1 29. Drukkers-, metaaldrukkers- en 
krachtwerktuig . . . . . . I 0,33 0,60 steendrukkersbedrijf (het), 

4. Cement _(het bedrijf van ver- i het linieeren daaronder al of 
vaardigen van) . . . . . . · 0,30 3,90 niet begrepen, met kracht-

5. Cementwaren (het bedrijf van: werktuig en het uitgeversbe-
vervaardigen van) en van I drijf met krachtwerktuig : 
platen van gips, beton en in Noordholland, met uit-

dergelij~e stoffen met kracht- ! zondering van Amsterdam 0,26 0,41 
werktmg ......... , 0,33 0,90 ,, Rotterdam , daaronder 

-6. Cementwaren (het bedrijf van I niet begrepen Hoek van 
vervaardigen van) en van Holland . ....... 0,26 0,34 
platen van gips, beton -en ,, alle overige plaatsen . . 0,26 0,26 
dergelijke stoffen . zonder, 30. Drukkers-, metaaldrukkers- en 
krachtwerktuig . · . . . . . 0,33 0,75 steendrukkersbedrijf (het), 

7. Ertsen, kalk, klei, krijt, mortel, I het linieeren daaronder al of 
· tras en dergelijke stoffen (het niet begrepen, zonder kracht-

bedrijf van malen van) .. , 0,34 0,97 werktuig ......... 0,26 0,26 
8. Gipsbrandersbedrijf (het). . . : 0,34 0,90 GROEP IV, 
9. Glas (het bedrijf van verzilve-j Bouwbedrijven, daaronder begi-epen 

_ ren, etsen, schilderen of gra-1 reiniging van gebouwen, enz. 
veeren van) _en het zetten 31. Aardwerkersbedrijf (het) met 
van glas in lood . . . . . I 0,32 0,22 krachtwerktuig . . . . . _ 0,35 1,42 

10. Glas of spiegelglas (het bedrijf i 32. Aardwerkersbedrijf (het) zon-
van slijpen van) . . . . . i 0,32 1,49 der krachtwerktuig . . . . 0,35 1,42 

• 11. Glasblazersbedrijf (het) uitge- 33. Asphaltbestratingen (het be-
oefend in f!esschenfabrieken, 0,27 0,82 drijf van maken van), he._t 

12. Glasblazersbedrijf (het) uitge-. bereiden van asphalt daar-
oefend in fabrieken van gla-i onder al of niet begrepen . 0,31 1,34 
zen voorwerpen. . . . . . I 0,27 0,30 34. Asphaltpapier, asphaltvilt, 

13. Grind of zarid (het bedrijf van I dakpapier en dergelijke stof-
bagger~n van) met kracht-'. 

0,35 1,87 
fen (het bedrijf van l";ervaar-

werktmg ......... digen van) en het maken van 
14. Grind of zand (het bedrijf van I vloeren van asphalt, daar-

baggeren van) zonder kracht-
0,35 

onder al of niet begrepen bet 
werktuig ......... , 1,49 bereiden van asphalt . . . 0,33 0,82 

15. Grind, keien, klei of leem (het; 35. Asphaltpapier, asphaltvilt, 
bedrijf van delven van) . . 

1 
0,35 1,42 dakpapier, houtcement of 

16. Kalkblusschersbedrijf (het) metl dergelijke stoffen (het bedrijf 
· krachtwerktuig . . . : . . 0,33 0,97 van het beleggen van daken 

17. -Kalkb_lusschersbedrijf (het)! met) ........... 0,35 0,93 
zonder krachtwerktuig. . . 

1 
0,33 0,75 36. Baggerbedrijf (het) met kracht-

18. Kalkbrandersbedrijf (het) .. , 0,33 0,90 werktuig ......... 0,35 1,87 
19 .. Kalkzandsteen (het bedrijf van I 37 . Baggerbedrijf (het) zonder 

. vervaardigen van). . . . . 0,33 1,34 krachtwerktuig . . . ·. . . 0,35 1,49 
20. Kunstvoorwerpen in aardewerk 38. Behangers- en stoffeerdersbe-

· (het bedrijf van vervaardi-: . di;ijf (het) . . . . . . . . 0,33 0,22 
gen van) ......... , 0,33 0,26 40. Burgerlijk bouwkundige we,r-

21. Mergelblokbrekersbedrijf (het) [ 0,28 1,42 ken (het bedrijf van maken 
22. Pannenbakkers-, steenbakkers- van): 

23'. 
of tegelbakkersbedrijf (het).: 0,33 0,75 in Noordholla.nd, met uitzon-

Pleister beelden (het bedrijf dering van Amsterdam, 
van vervaardigen van) ... i 0,32 0,26 ,vatergraafsmeeren Sloten 0,33 1,42 
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42. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

30 ME I. 

,, Noordbrabant .. 
,, Overijssel 
,, Limburg. . . . .. 
,, Amsterdam, Watergraafs-

meer en Sloten . 

0,33 2,09 
0,33 2,09 
0,33 2,43 

0,33 · 1,87 
. ,, Rotterdam, daarond!3r 

niet begrepen Hoek van 
Holland . . . . . . . . . 0,33 1,87 

,, 's Gravenhage . . . . . 0,33 1,42 
,, de gemeente Utrecht . . 0,33 2,09 
,, al!e overige plaatsen . . 0,33 1,57 

E]ectrische gel.eidingen of blik
semafleiders (het bedrijf van 
plaatsen, leggen, herstel!en, 
onde1·zoeken of wegnemen 
van) en het n.onteeren en 
herste!len van electrische 
toestel!en, scbakelborden en 
ornamenten. . . . . . . . 0,35 0,93 

Gemeentereiniging (het bedrijf 
der) uitgeoefend door pu
bliekrechtelijke lichamen. . 0,30 0,41 

Glazenwasschersbedrijf (het), 
daaronder al of niet begre-
pen het schoonmaken van 
gebouwen en het verrichten 
van werkzaamheden a.an 
gevels: 
in Rotterdam, daaronder 

niet begrepen Hoek van 
Holland · . . . . . . . . 0,38 11,05 

,, alle overige plaatsen . . 0,38 3,40 
Heiersbedrijf (bet) met kraobt-

werktuig: 
in Rotterdam , daaronder 

niet begrepen Hoek van 
Holland . . . . . . . . 0,35 15,57 

,, alle overige plaatsen . ·. 0,35 3,58 
Heiersbedrijf (het) zonder 

krachtwerktuig . . . . . . 0,35 2,09 
Houtgraniet, mozaik, xyloliet 

·of dergelijke stoffen (het be
drijf van aanbrengen van 
bedekkingen met), al of niet 
daaronder begrepen het ver-
vaardigen dier stoffen . . . 0,31 0, 75· 

Hnisschilders-, rijtuigschilders
of decoratieschilde:rsbedrijf 
(het), het scheepsschilders
bedrijf niet val!ende onder 
n°. 330 en het glazenmakers-
bedrijf: . 
in Noordholland, i:net nitzon

dering van Amsterdam, 
Watergraafsmeer en Sla-
ten . . . . . . . . . . 0,38 0,52 

,, Zuidholland, _met nitzon
dering van Rotterdam 
( daaronder niet begrepen 
Hoek van Holland) en 
s Gravenhage. .. 

,, Gelderland. . 
,, Limburg ....... . 
,, Amsterdam, Watergraafs-

0,38 0,45 
0,38 0,52 
0,38 1,27 

51. 

52. 

53. 

56. 

57. 
58. 

59. 
60. 

61. 

meer en Sloten. 0,38 b,75 62. 
,, Rotterdam , daaronder 63. 

niet begrepen Hoek van 
Holland ....... . 

,, de gemeente Utrecht .. 
,, al!e overige plaatsen . . 

Kanalen, sluizen, havens, dok-

0,38 1,08 65, 
0,38 1,27 
0,38 · 0,63 68. 

69: 

ken, bruggen, dijken of an
dere waterwerken, wegen, 
spoor- of tramwegen (het 
bedrijf van maken, herstel~ 
len, opbreken of afbreken 
van) met krachtwerktuig . 

Kanalen, sluizen, havens, dok
ken, bruggen, dijken of an
dere waterwerken, wegen, 
spoor- of tramwegen (het be
drijf van maken, herstellen, 
opbreken of afbreken van) 
zonder krachtwerktuig . . · .. 

Leidekkers-, pannendekkers- , 
rietdekkers- of stroodekkers
bedrijf (het) . . . . . . . 

Loodgieters- en zinkwerkersbe
drijf (bet), daaronder al of 
niet begrepen het plaatsen, 
leggen, herstellen, onderzoe
ken of wegnemen van leidin
gen voor·centrale verwarming, 
gas ofwater·en bet beleggen 
van daken met dakpapier 
of houtcement . . . . . . 

Metselaarsbedr~jf (bet), daar
onder al of niet begrepen het 
verriohten van herstellingen 
aan bouwwerken : 
in Noordholland, met uit

zondering van Amster
dam, Watergraafsmeer en 
Sloten . . . . . . . ... 

,, Zuidholland, met· uitzon
dering van Rotterdam 
( daaronder niet begrepen 
Hoek van Holland) en 
's Gravenhage. 

,, Gelderland. 
,, Noordbrabant . . . . . 
,, Amsterdam, vVatergraafs-

meer en Sloten . . . . . 
,, Rotterdam, ·daaronder 

niet begrepen Hoek van 
Holland · 

,, 's Gravenhage . . . . . 
,, alle overige pfaatsen . . 

llfolenmakersbedrijf (het). . . 
Nortonpompen en leidingen 

voor centrale verwarming, 
gas of water (het bedrijf van 
plaatsen, herstel!en, onder
zoeken of wegnemen van) . 

Ovenbonwersbedrijf (bet) ... 
Riolen of buisleidingen (het 

bedrijf van plaatsen, leggen, 
herstellen, onderzoeken of 
wegnemen van) . . . 

Riolen, bouwwerken, straten, 
watergangen, waterwerken 
en wegen (het bedrijf van on
derhonden en refnigen van), 
uitgeoefend door publiek
rechtelijke lichamen . . . . . 

Scboorsteenvegersbedrijf (het) 
Sloopen van bouwwerken (het 

bedrijf van) ...... . 
Steenhouwers- en steenzagers
. bedrijf (het) . . . . . . . 

Straatmakersbedrijf _(bet) ... 
Straatreiniging (het bedrijf 

1914_ 

0,311,4!!' 

0,311,42 

0,38 3,40 

0,310,93 

0,33 1,01 

0,33 1,12 
0,33 0,90 
0,33 1,12 

0,33 2,09 

0,33 1,64 
0,33 1,98 
0,33 1,27 
0,35 2,54 

0,31 0,93 
0,33 1,27 

0,31 1,42 

0,33 0,34 
0,381,,87 

0,38 9,56 

0,28 0,67 
o,31J1,08 
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van openbare) met vervoer 
met dieren of schuiten. . . 

70. Straatreiniging (het bedrijf_ van 
openbare) zonder vervoer 
met dieren of schuiten . ·. 

71. Stucadoors- en wittersbedrijf 
(het) .......... . 

72. Timmerliedenbedrijf (het), het 
verrichten van herstellingen 
aan bouwwerken, witwer
kers- en meubelmakerswerk
zaamheden al of niet daar
onder begrepen : 
in Noordholland, met uitzon

dering van Amsterdam , 
Watergraafsmeer en S10° 
ten ......... . 

,, Zuidholland, met uitzon
·dering van Rotterdam 
( daaronder niet begrepen 
Hoek van Holland) en 
's Gravenhage. 

,, Friesland . 
,, Groningen. . . . . 

Overijssel . . . . . 
,, 's Gravenhage . . . . 
,, de gemeente Utrecht . 

_ ,, alle overige plaatsen . 
GROEP V. 

Ohemisohe nijverheid, ontplofbare 
stoffen, enz. 

74. Apothekersbedrijf (het) . . . 
76. Buskruit, nitro-glycerine en 

andere ontplofbare stoffen 
(het bedrijf van vervaardi-
gen van) ........ . 

77. Chemische fabrieken (de be
drijven uitgeoefend in) of het 
bed,rijf van vervaardigen 
van verf of verfstoffen . . . 

80. Eau de Cologne, parfumerie 
of haarwater (het bedrijf van 
vervaardigen van) met 
krachtwerktuig . . . . . . 

81. Eau' de Cologne, parfumerie 
of haarwater (het bedriif 
van vervaa.rdigen van) 
zonder krnchtwerktuig . . . 

82. Gasgloeikousjes (het bedrijf 
van vervaardigen van). . . 

83. Inkt, zegellak en gom (het be
drijf van vervaardigen van) 

84. Kaarsenmakersbedrijf (het): . 
85. Kunstmest-(het bedrijf van ver

vaardigen van) met kracb.t
werktuig en de handel in 
kunstmest met krachtwerk-
tuig ..... • ..... . 

86. Kunstmest (het bedrijf van 
vervaardigen van) zonder 
krachtwerktuig . . . . . . 

87. Kunstvuurwerk (het bedrijf 
van vervaardigen van). . . 

88. Laboratoria voor wetenschap
pelijk en technisch ond_er
zoek, ook ten dienste van 
het onderwijs (het bedrijf, 
uitgeoefend in) . . . . . . 

89. Lakstokers- en vernisstokers
bedrijf (het) . 

90. Lijmmakers- en gelatinema-· 

30 MET. 

kersbedrijf (het) met kracht-
0,30 1,08 werktuig . . . . . . . . . 

92. Lucifers (het bedrijf van ver
vaardigen van) . . . . . . 

0,30 0,41 93. Olieslagerjjen (het bedrijf, uit

0,38 1,12 

0,32 0,67 

0,32 0,67 
0,32 0,75 
0,32 1,01 
0,32 1,08 
0,32 1,27 
0,32 2,09 
0,32 0,82 

geoefond in) en het bedrijf 
van vervaardigen van vee
koeken met krachtwerktuig 

96. Pharmaceutische of photogra
fiscbe preparaten (het bedrijf 
van vervaardigen van) . . 

97. Politoer (het bedrijf van vor
vaardigen van) met kracht-
werktuig ......... . 

98. Politoer (het bedrijf van ver
vaardigen van) zonder 
krachtwerktuig . . . . . . 

100. Traan of oliiin (het bedrijf van 
zuiveren of koken van), de 
handel in traan of olien met 
krachtwerktuig daaronder 
al of niet begrepen . . . . 

101. Vetsmeltersbedrijf (het), de 
handel in vet met· kracht
werktuig daaronder al of 
niet begrepen . . . . . . . 

102. Vuurmakers (het bedrijf van 
vervaardigen van) zonder 
krachtwerktuig . 

103. Wagensmeer, schoensmeer of 
poetspommade (het bedrijf 

. van vervaardigen van) ... 
104. Wasbleekersbedrijf (het) met 

· krachtwerktuig of stoomtoe
stel . . . . . . . . . . . 

0,361,72 105. Zeep of zeeppoeder (het bedi:ijf 
van vervaardigen v3cn) met 
krachtwerktuig . . . . . . 

106. Zeep of zeeppoeder (het bedrijf 
0,33 0,82 van vervaardigen van) zon

der krachtwerktuig . . . . 

0,33 0,11 

GROEP VI. 
Hout-, kurk-, stroobewerlcing, enz. 

0,24 0,34 107. Akkermaalshout en griendhout 
(het bedrijf van hakken van), 
daaronder al of niet begrepen 
het vervoeren van hout, het 
houtschillen en, teenschillen 
en het maken van brandhout 

0,2410;30 

0,33 0,71 

0,29 0,34 
0,240,37 

0,2811,01 

0,2810,86 

0,2613,77 

0,3310;11 

0,3310;82 

108. Bezems, boenders, borstels, 
kwasten of penseelen (het 
bedrijf van .vervaardigen 
van), daaronder niet begre
pen het vervaardigen van 
borstelhout. . . . . . . . 

109. Boomen (het bedrijf van vellen 
van) door middel van hak
ken en het vervoeren van 
het hout ........ . 

110. Boomen (het bedrijf van vellen 
van) door middel van zagen, 
en het schillen, zagen en ver
voeren van mijnhout . . . 

lll. Borstelhoutmakersbedrijf (bet) 
met krachtwerktuig . . . . 

11_2: Borstelhoutmakersbedrijf (het) 
zonder krachtwerktmg ... 

113. Brandhout (het bedrijf van 
zagen van) met krachtwerk
tuig ..... 

114. Brandhout (het bedrijf van 
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0,33 1,42 

0,30 0,52 

0,341,12 

0,33 0,71 

0,29 0,34 

0,29 0,30 

0,32 0,67 

0,24 0,67 

0,29 0,41 

0,24 0,82 

0,33 0,82 

0,24 0,52 

0,24 0,52 

0,311,34 

0,22 0,26 

0,313,77 

0,3211,34 

0,3212,20 

0,321°,49 

0,3211,34 
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zagen van) · zonder kracht
werktuig ..... 

}15. Duigenmakersbedrijf (het) met 
krachtwerktuig . . . . . . 

116. Duigemnakersbedrijf(het) zon
der krachtwerktuig . . . . 

117. Hoepelmakersbedrijf (het) zon
der krachtwerktuig ; . ·. . 

118. Hout (het bedrijf van bereiden 
·van) tegen -bederf . . . . . 

119. Houtdraaier'sbedrijf (het) met 
krachtwerkttiig . . . .· . . 

120. · Houtdraaiersbedrijf (het) zon
der krachtwerktuig . -. . . 

121. Houtschillers- en teenschil!ers
bedrijf (het) . 

122. Houtwaren (het bedrijf van 
vervaardigen · van) .met 
krachtw!lrktuig . . . . 

123. Houtwaren (het bedrijf van 
vervaardigen van) zonder 
krachtwerktuig . . . . . . · 

124. Houtwolmakersbedrijf (het) 
met houtbewerkingsmachine 

125. Houtzagers- en houtschavers
bedrijf (het) en de houthan
del · met krachtwerktuig : 
in Noordholland, met uitzon

dering van Amsterdam 
,, Zuidholland, met uitzon

dering van · Rotterdam 
( daaronder niet begrepen 

· .Hoek van Holland) en 
's. Gravenhage. . . . ·. . 

,, Gelderland. · . . . . . . 
,, 's Gravenhage . . . . . 
,, de gemeente Utrecht . . 

_ ,, alle overige p)aatsen . . 
126. Houtzagersbedrijf (het) zonder 

. krachtwerktuig . . . . . . 
127. Jaloezieiin, markiezen, rollui

ken en zonneschermen (het 
bedrijf van· vervaardigen 
van) met krachtwerktuig . 

128. Jaloezieen, markiezen, rollui
ken en zonneschermen (het 
bedrijf ·van vervaardigen 
van) zonder krachtwerktuig. 

129. Kistenmakersbedrijf (het) met 
krachtwerkttiig . . . . . . 

130. Kistenmakersbedrijf (het) zon
der krachtwerktuig . · 

131. Klompenmakersbedrijf (het) 
met krachtwerktuig. . . .' 

132. Klompenmakersbedrijf (het) 
zonder krachtwerktuig . . . 

135. Kuipersbedrijf (het) met · 
krachtwerktuig . . . . . . 

136. Kuipersbedrijf (het) zonder 
krachtwerktuig . . . . . . 

i37. Kurk,- balein, been, hoorn,~ 
kunstbalein of 'paarlemoer 
(het bedrijf van vervaardigen 
van voorwerpen van) met 
krachtwerktuig . . . . . . 

138. Kurk, balein, been,. hoorn, 
kunstbalein . of paarlemoer 
(het bed'rijf van vervaardi
gen van voorwerpen van) 
zonder krachtwerktuig . 

140. Landbouwgereedschappen, 
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I · 0,29 0,49 

0,29 2,20 

0,29 0,49 

0,29 0:31 

141. 

0,24 3,10 142. 

0,32 1,34 143. 

0,29 0,49 143 
bis. 

0,310,26 

pompmi oJ werktuigen (het 
· bedrijf. vari-. vervaardigen of 
herstellen van houtiin) met 
krachtwerktuig . : . . . . 

Landbouwgereedschappen, 
' pompen of werktuigen (het 
bedrijf van vervaardigen of 
herst.ellen van houten) zon
der krachtwerkttiig . . : ·. 

Leestenmakersbedrijf (het) met 
krachtwerktuig . . . . . . 

Leestenmakersbedrijf (het) 
zonder krachtwerktuig 

Loonzagerijen. en loonschave-
rijon (het bedrijf; uitgeoefend 
in) ten behoeve van b.ouw
ondernemingen of houtbe
werkingsinrichtingen . · . . 

0,29 1,34 144. · Mandenmakersbedrijf (het). 
145. Mattenmakersbedrijf (het) .. 

0,29 0,49 
147. Meubelmakers- en biljartma

kersbedrijf (het) met kracht
werktuig. . .... 

0,32 2,20 148. 

0,33 1,27 

0,33 i,72 

149. 
150. 

151. 

152. 

0,33 1,98 153. 
0,33 2,95 
0,331,87 
0,33 1,42 

0,31 1;34 154 . 

0,29 1,34 

0,29 0,49 

155. 

156. 

157. 
0;32 1,34 158. 

159. 
0,32 0,49 

163. 
0,291,34 

0,29 0,45 164. 

0,27 1,34 
165. 

0,27 0,49 

Meubelma,kers- en biljartma
kersbedrijf (het) zonder 

· krachtwerktuig . . . . . . 
Meubelschildersbedrijf (het) . 
M:odelmakersbedrijf (het) met 
· krachtwerktuig . . . . ·. . 

Modelmakersbedrijf (het) zon
der krachtwerktuig . . . . 

Parketvloeren (het bedrijf van 
vervaardigen van) met 
krachtwerktuig ... · . . . . 

Platen of. spiegels (het bedrijf 
van het maken van onilijs
tingen voor) met kracht: 
werktuig, het omlijsten al of 

. niet daarimder begrepen . . 
Platen of spiegels (het bedrijf 

van het ma.ken van omlijs-
tingen voor) ionder kracht
werktuig, het omlijsten a,l of 
niet daaronder begrepen. . 

Rietmattenmakers bedrijf 
(het) .......... ·. 

Rietmeubelmakersbedrijf (het) 
zonder krachtwerktuig . . . 

Rottingschille:rsbedrijf (het) .. 
Rottingvlechtersbedrijf (het) . 
Runmolens· (de bedrijven, uit-

geoefend in) .. . . . . . · . 
Staafiijsten (het bedrijf van 

vervaardigen va,n) met 
krachtwerktuig . . . . . · . 

Staafiijsten (het bedrijf van 
· vervaardig~n . van)· , zonder 
krachtwerktuig . . . . . . 

Stoelenmakersbedrijf (het) met 
krachtwerktuig . . . . , . · 

166. Stoelenrnakers)>edrijf (het) zon-
, der. kraclit,verktuig . . . . 
Stoelenmattersbedrijf (het) .. 
Stroohaksel (!{et bedrijf van . 

0,29 0,52 

167. 
168. 

169. 

170. 

vervaardigen va,n) met 
krachtwerktuig . 

Stroohulzenmakersbedr~jf (het) 
met, krachtwerktuig .... 

Stroobulzenmakersbeclrijf (het) 
met werktuigen zonder 
krachtwerktuig , . . . . . 

1914. 

0,29 1,34 

0,29 0,49 

0,23 1,34 

0,23 0;49 

0,33 5,56 
0,30 0,22 
0,30 0,22 

0,23 1,05 

0,23,0,34 
. 0,1810,22 

0,23 1,34 

0,2310,49 

0,2912,20 

i 

0,29 0,56 

0,29 0,26 

0,30 0,22 

0,30 0,22 
0,31 0,52 
0,30 0,22 

0,32 0,90 

0,29 1,34 

0,29 0,49 

0,291,05 

0,29 0,34 
0,30 0,22 

0,32 2,65 

0,32 0,52 

0,32 0,22 

i 

I 

I 
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171. Stroovlechtersbedrijf (het) met 
werktuigen . . . . . . . . 

172. Timmerfabrieken (het bedrijf, 
uitgeoefend in) . . . . . . 

173. Witwerkersbedrijf · (het) met 
krachtwerktuig . . . . . . 

174. Witwerkersbedrijf (het) zonder 
krachtwerktuig . . . . . . 

175. vVoninginrichtingen(het bedrijf 
van vervaardigen van), daar
onder al of niet begrepen het · 
vervaardigen van meubelen 
met krachtwerktuig en het 
stoffeeren. . . . . . . . . 
. GROEP VII. 

Kleeding en. reiniging. 
176. Badinrichtingen (bet bodrijf, 

uitgeoofentl in) met kracbt
werktuig of stoomtoestel. . 

177. Betltlen of matrassen (het be
tlrijf van vervaartligen van) 
en het bereiden van bed
veeren of kapok met kracht-

werktuig ....... . 
178. Bontwerkersbedrijf (het) met 

krachtwerktuig . . . . . . 
179. Chemische wasscberijen en ver

verijen (het bedrijf, uitge
oefend in) ..... 

180. Confectiebetlrijf (bet) met . 
krachtwerktuig 

181. Dekens (het bodrijf van ver
~vaardigen van gestikte) met 
krachtwerktuig . . . . . 

183. Equipomenten (het bedrijf yan 
vervaardigen van militaire) 
met krachtwerktuig . . . . 

184. Galon- of borduurwerken (bet 
bedrijf van vervaardigen 
van) met krachtwerktuig . 

187. Hantlschoenen (het bedrijf van 
wasschen van) met benzine. 

188. Ontsmettingsinrichtingen (bet 
bedrijf, uitgeoefend in) met 
krachtwerktuig of stoomtoe-
stel .......... . 

189. Parapluiemakers- en parasol
makersbedrijf (het) . . . . 

191. Petten (het bedrijf van ver
vaartligen van) en het bedrijf 
van vervaardigen van hoe
den met krachtwerktuig . . 

192. Stofzuigmachines (het bedrijf 
van reinigen van tapijten, 
gordijnen, meubelbekleedin- · 

, gen en dergelijke, met be-
hulp van) ....... . 

193. Tapijtreinigingsinrichtingen 
met val- of slagwerktuigen 
(het bedrijf, uitgeoefend in) 
met kracbtwerktuig . . . . 

194. Wasch-, bleek- en strijkinrich
tingen (het bedrijf, uitgeoe
fentl in) met krachtwerk
tuig of stoomtoestel . . 

GROEP VIII. 
K unstnijverheid. 

195. Beelden enornamenten (b.et be. 
tlrijf vanpolychromeeren van) 

196. Cachetsnijders- en gra ,eertlers
betlrijf (het) 
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197. Porseleinschildersbedrijf (het) 
0,30 0,22 en het bedrijf van bescbiltle-

0,29 2,95 

0,291,34 

ren van aartlewe,k, fluweel, 
hout en andere stoffen . 

198. Vergultlersbedrijf' (het). 
GROEP IX. 

Leder, wasdoek, caoutchouc. 
0,29 0,49 200. Caoutchoucwaren (het bedrijf 

I 
0,23 0,30 

0,27 0,56 

0,30 0,71 

van vervaardigen van) met 
krachtwerktuig . . . . . . 

201. Caoutchoucwaren (het bedrijf 
van vervaardigen ·van) zon
der krachtwerktuig . . . . 

202. Huidenzouters- en vellenbloo-
tersbedrijf (het) met kracht-
werktuig ........ . 

203. Huidenzouters- en vellenbloo
tersbedrijf (het) zonder 
krachtwerktuig . . . . . . 

204. Kunstgebitten (liet bedrijf van 
vervaardigen van) met 
krachtwerktuig . . . . . . 

205. Kunstgebitten (het bedrijf van 
vervaardigen van) zonder 
krachtwerktuig . . . . . . 

0,28 0,19 208. Ledorwaren (het bedrijf van 
vervaardigen van) en het 

0,33 0,67 

0,29 0,19 

zadelmakorsbedrijf met 
krachtwerktuig . . . . 

209. Lederwaren (het bedrijf van 
vervaardigen van) en het 
zatlelmakorsbedrijf zonder 
krachtwerktuig . . . . . . 

0,29 0,19 210. Leerlooiers-,perkamentmakers
en zeemledermakersbedrijf 
(het) met krachtwerktuig . 

0,29 0,19 211. Leerlooiers-,perkamentmakers-
. en zeemledermakersbedrijf 
(het) zonder kra-chtwerktuig. 

0,29 0,19 212. Linoleum (het bedrijf van ver
vaardigen van) met kracht-

0,33 0,67 werktuig . . . . . . . . . 

0,32 0,56 

0,29 0,19 

213. Schoenmakersbedrijf (het) met 
krachtwerktuig , . . _. . . 

214. Schoenmakersbedrijf (het) met 
werktuigen zonder kracht-
werktuig ...... . 

GROEP X. 
Oer, steenkolen, turf. 

216. Briquetten (het bedrijf van 
vervaardigen van). . . 

0,29 0,19 216 Cokes (het bedrijf van vervaar
bis. di~en van) . . .. . . . . . 

217. Mijnbouw (het bedrijf van) . 
217 Mijngangen en mijnschachten 

0,33 0,90 

0,32 0,41 

bis. (het bedrijf van aanleggen 
van) .......... . 

218. Turfbaggersbedrijf (het) en het 
bedrijf van vervaardigen van 
veenbagger met krachtwerk-
tuig ........ ·. 

219. Turfstrooisel (het bedrijf van 
vervaardigen van). . . . . 

219 Vervenersbedrijf (het) met 
0,32 0,56 bis. krachtwerktuig . . . . . . 

220. Vervenersbedrijf (het) zonder 
krachtwerktuig . . . . . . 

221. IJzeroergraversbedrijf (het). 
0,33 0,22 GROEP XI. . 

Bewerking van metalen. 
0,29 0,11 222. Appendages (het bedrijf. van 

0,32 0,11 
0,33 0,11 

0,22 0,71 

0,22 0,26 

0,29 0,78 

0,29 0,49 

0,22 0,41 

0,22 0,19 

u,33 o,37 

0,33 0,30 

0,30 0,78 

0,30 0,49 

0,30 1,34 

0,30 p,37 

0,30 0,30 

0,33 1,34 

0,27 0,90 
0,35 2,09 

0,35 7,47 

0,35 1,64 

0,351,42 

0,35 0,78 

0,35 0,30 
0,351,42 
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vervaardigen van) met 252. Munten (het bedrijf van ver-
I krachtwerktuig . . . 0,30 0,41 vaardigen van) met kracht-

223. Blikwaren (het bedrijf van werktuig ......... 0,2810,41 
vervaardigen van) en het 253. Smederijen (het bedrijf uitge-
blikslagers- of koperslagers- . oefendin)metkrachtwerktuig 0,29 1,34 
bedrijf met krachtwerktuig. o,3o 0,90 254. Smederijen (het bedrijf uitge-

224. Blikwaren (het bedrijf van ver- oefend in) zonder kracht-
vaardigen van) en het blik- werktuig, het herstellen van 
slagers- of koperslagers be- rijwielen daaronder al of niet 
drijf zonder krachtwerktuig . 0,30 0,41 begrepen: 

225. Bouten, klinknagels of moeren in Noordholland, met nit-
·(het bedrijf van vervaardigen zondering van Amsterdam 0,2910,52 
van) met krachtwerktuig . 0,25 1,01 ,, Limburg ... 0,29 1,01 

226. Brandkasten, kachels of voor- ,, Rotterdam , daaronder 
werpen van plaatijzer (het niet begrypen Hoek van 
bedrijf van vervaardigen Holland ... ..... 0,29 1,27 
van) met krachtwerktuig . 0,27 0,82 ,, de gemeente Utrecht . . 0,29 1,27 

227. Brandkasten, kachels of· voor- ,, alle overige plaatsen .. 0,2910,63 
werpen van plaatijzer (bet 256. Staniolmakersbedrijf (het) .. 0,25 0,41 
bedrijf van vervaardigen 257. · Tin en lood .(het bedrijf van 
van) zonder krachtwerktuig. 0,27 0,63 gieten van voorwerpen van) 0,28 0,71 

230. Capsules (het bedrijf van ver- 259. Verzinken, vertinnen of ver-
vaardigen van) . ..... 0,28 0,41 nikkelen (het bedrijf van), 

231. Draadtrekkerijen (het bedrijf voor zoover <lit niet langs 
uitgeoefend in) en het ver- galyanqplastischen weg ge-

0,60 vaardigen van draadna!!els. 0,25 1,08 schiedt. . . . . .. 0,28 
232. Draadvoorwerpen (het bedrijf 260. Vijlenmakersbedrijf (bet) met 

van vervaardigen van). . . 0,25 0,41 krachtwerktuig . . . ; . . 0,36 0,93 
233. Fittings (het bedrijf van ver- 261. Vijlenmakersbedrijf (het) zon-

vaardigen van) voor electri- de,r kracbtwerktuig .... 0,36 0,78 
sche lampen, het vervaardi- 262. Weverskammen of rieten (het 
gen van vitriet daaronder al bedrijfvan vervaardigen van) 0,24 ·o,41 
of niet begrepen . . . . . 0,27 0,52 263. IJ zer· of metaal (het bedrijf 

234. Galvanoplastische inricbtingen van slijpen of polijsten van) 
(het bedrijf uitgeoefend in) . 0,33 0,60 met "krachtwerktuig. . . . 0,31 0,60 

235. Gereedschappen en schaatsen 264. IJ zer of metaal (het bedrijf 
(het bedrijf van vervaardi- van slijpen of polijsten van) 

23-6. 
geri van) met krachtwerktuig 0,32 0,90 zonder krachtwerktuig . . . 0,31 0,49 

Gereedschappen en schaatsen 265. IJzerdraaiers- en metaaldraai-
(het bedrijf van vervaardi- ersbedrijf (het) . . . . . . . 0,31 0,41 

. gen van) zonder krachtwerk- 266 . IJzergietersbedrijf (bet) . . . 0,28 1,12 
. tuig ........... 0,32 0,63 269. IJzerwaren (het bedrijf van 

237. Goud- en zilversmederijen en vervaardigen van geiimail-
juwelierswerkplaatsen (het leerde of verzinkte) . . . . 0,22 0,67 
bedrijf uitgeoefend in) . . . 0,18 0,11 270. Zink (het bedrijf van vervaar-

240. Kettingen (het bedrijf van sme- digen van) ...... 0,30 0,90 
den van) ......... 0,25 1,34 271. Zinkwerken (het bedrijf van 

241. Knoopen (het bedrijf van ver- vervaardigen van). . . . . 0,24 0,90 
vaardigen van· metalen) . . 0,18 0;41 GROEP XII. 

243. Lettergietersbedrijf (het). . . 0,24 0,26 Vervaardiging van atoom-, en andere 
244. Loodpletters- en zinkpletters- werktuigen, instrumenten, enz. 

bedrijf (het) en het bedrijf 272. Automobielen (het bedrijf van 
van persen van ,buizen van vervaardigen van), motor-
compositie of lood. . . . . '0,25 0,93 rijwielen en vliegtoestellen, 

245. Messenmakersbedrijf (het) met het beproeven van vliegtoe-
krachtwerktuig . . . . . . 0,36 0,41 stellen daaronder niet begre-

246. Messenmakersbedrijf (het) zon- pen ........... 0,30 0,60 
der krachtwerktuig . . . . 0,36 0,26 273. Brandspuiten (het bedrijf · van 

247. Messing, brans en andere me- vervaardigen van) met 
taallegeeringen (het bedrijf krachtwerktuig . 0,31 0,90 
van vervaardigen van voor~ 274. Brandspuiten (het bedrijf van 
werpen van) met kracht- vervaardigen van) zonder 
werktuig ......... 0,31 0,41 krachtwerktuig . . . . . . 0,31 0,63 

248. Messing, brons en andere me- 277. Bruggen, ijzerconstru.cties en 
taallegeeringen (het bedrijf stoomkete!s (het bedrijf van 
van vervaardigen van voor- monteeren van) . . . . . . 0,25 5,30 
werpen van) zonder kracht- 278. Bruggenbouw- en ijzerconstruc-
werktuig ......... 0,31 0,37 tiewerkplaatsen (het bedrijf 

249. Metaalgietersbedrijf (het). . . 0,28 0,93 uitgeoefend in), da.aronder 
251. Moffelarijen (het bedrijf uitge- al of niet begrepen het mon-

oefend in) . . . . . . . ·. 0,22 0,41 teeren : 0,25 1,98 
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279. Dynamo's en electro-motoren 
(het bedrijf van vervaardi
gen en herstellen van), daar
onder al of niet begrepen het 
installeeren . . . . . . . . 

280. Gasmeters (het bedrijf van ver
vaardigon van) met kracht-
werktuig ........ . 

281. Gasmeters (het bedrijf van ver
vaardigen van) zonder 
krachtwerktuig . . . . . . 

282. Gasornamenten (het bedrijf 
van vervaardigen van) 

284. Geweermakersbedrijf (het) met 
krachtwerktuig . . , . . . . 

285. Geweermakersbedrijf (hot) zon
der krachtwerktuig . . . .· 

286. Gloeilampen (het bedrijf van 
vervaardigen van ~ectrische) 
met. krachtwerktuig. . . . 

287. Horlogemakers- en uurwerk
makersbedrijf (het) . . . . 

289. Instrumenten (het bedrijf van 
vervaardigen of herstellen 
van· fijne) of fijne werk
tuigen met krachtwerktuig. 

290. Jnstrumenten (het bedrijf·van 
vervaardigen of herstellen 
van fijne) of fijne werktuigen 
zonder krachtwerktuig . . . 

291. Instrumenten (het bedrijf van · 
vervaardigen van grove) en 
werktuigen met krachtwerk-
tuig .......... . 

292. Instrumenten (het bedrijf van 
vervaardigen van grove) en 
werktuigen zonder kracht-
werktuig ........ . 

293. Ketelmakersbedrijf (het) . . . 
298. Machines, motoren en arbeids

werktuigen (het bedrijf van 
vervaardigen van), daaron
der niet begrepen de ketel-
makerij ........ . 

299. Machines en werktuigen (bet 
bedrijf van herstellen van) 
met krachtwerktuig . . . . 

300. Machines en werktuigen (het 
bedrijf van herstellen van) 
zonder krachtwerl,tuig . . . 

301. Machines (het bedrijf van mon
teeren van), drijfwerk en 
toestellen. . . . . . . . . 

302. Machines \)n ketels (het bedrijf 
van sloopen van), de handel 
in oud ijzer met krachtwerk
tuig daaronder al of niet be-· 
grepen ........ · 

303. llfoziekinstrumenten (het be
drijf van vervaardigen of 
herstellen van) met kracht-
werktuig ........ . 

304. Muziekinstrumenten (het be
drijf van vervaardigen of 
herstellen van) zonder l~racht-
werktuig ........ . 

305. Orgels, piano's of harmoniums 
(bet bedrijf van vervaardigen 
of herstel!en van) met kracbt-
werktuig ........ . 

306. Orge!s, piano's of harmoniums 
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(bet bedrijf van vervaardigen 
of berstellen van) zonder 
krachtwerktuig . . . . . . 

307. Rijwielen (het bedrijf van ver-
0,32 0,63 vaardigen van) en bet be-

0,30 0,56 

I 10,30 0,52 

10,28!0,41 

l°,32 0,45 

,0,32 0,26 

10,27 0,34 

·0,24 0,11 

,·drijf van berstellen van rij
wielen met krachtwerktuig, 
·de bandel in rijwielen daar
onder al of niet begrepen . 

308. Rijwielen (bet bedrijf van ver
vaardigen van) en bet bedrijf 
van berstellen van rijwielen 
zonder kracbtwerktui~, de 
handel in rijwielen daaronder 
al of niet begrepen . . . . 

311. Stoomketels en buisleidingen 
(het bedrijf van bekleeden 
van), het maken van beklee
dingsstof daaronder al of 
niet begrepen. . . . . . . 

312. Toestellen (het bedrijf van ver
vaardigen vgn electrische) en 
accumulatoren daaronder al 
of niet begrepen het instal
leeren . . . . . . . . . . 

0,24 0,41 313. Torenuurwerken (het bedrijf 
van vervaardigen van) met 
krachtwerktuig . . . . . . 

314. Torenuurwerke~ (het bedrijf 
0,24 0,26 van vervaard1gen van) zon

der krachtwerktuig . 

0,32 0,90 

GROEP XIII. 
Sckeepsbouw, ve1·vaa1·diging van 

i·ijtuigen. 
318. Blokmakers- en mastenmakers

bedrijf (het) en het vervaar
digen van houten pompen 

0,32 0,63. met kracbtwerktuig . . . . 
0,25 1,98 319. Blokmakers- en mastenmakers

bedrijf (bet) en het vervaar-

0,27 0,90 

0,30 1,34 

0,30 0,63 

0,30 1,49 

digen van houtim pompen 
zonder krachtwerktuig . . . 

320. Droogdokken (het bedrijf van 
e:x:ploiteeren van) . . . . . 

321. Kinderwagens (bet bedrijf van 
vervaardigen van) met 
krachtwerktuig . . . . . . 

322. Kinderwagens (het bedrijf van 
vervaardigen van) zonder 
krachtwerktuig . . . . . . 

323. Rijtuigbekleedersbedrijf (het). 
324. Rijtuigmakers- of wagenma

kersbedrijf (het) met kracht-
werktuig .. · ...... . 

325. · R~jtuigmakers- of wagenma
kersbedrijf (het) zonder 
krachtwerktuig . . .- . . . 

0,27 3, 77 326. Rijtuigschildersbedrijf (het). . 
328. Scheepsmakersbedrijf (het) met 

krachtwerktuig, daaronder 
al of niet begrepen het 

_0,30 0,41 scheepsbeschieten . . . ... 
329. Scbeepsniakersbedrijf (het) 

0,30 0,26 

0,30 0,71 

zonder krachtwerktuig, daar
onder al of niet begrepen het 
scheepsbeschieten . . . . . 

330. Scheepsschildersbedrijf (bet) 
voor zoover samenhangende 
met en daaronder begrepen 
bet afbikken en schoon
maken van schepen . 

234 

0,30 0,34 

0,30 0,56 

0,30 0,34 

0,30 1,34 

0,32 0,63 

0,24 0,63 

0,240,56 

0,321,34 

0,32 0,45 

0,311,19 

0,24 0,56 

0,24 0,34 
0,29 0,30 

0,29 0,60 

0,29 0,37 
0,33 0,37 

0,31 1,49 

0,31 1,08 
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331. Scheepssloopersbedrijf (het)., 
het sloopen van machines en 
ketels en de handel in oud 
ijzer met ·krachtwerktuig 
daaronder al of niet begre-
pen ..... · ..... . 

332. Scheepstuigers- en scheepsta
kelaarsbedrijf (het) . . ... 

333. Sloepenmakersbedrijf (het) . . 
GROEP XIV. 

Papier, enz. 
336. Boekbinders- en linieerdersbe

drijf (het) met krachtwerk-
tuig .......... . 

337. Boekbinders- en linieerdersbe
drijf (het) zonder kracht-
werktuig ........ . 

338. Cartonnages (het bedrijf van 
vervaardigen van) met 
krachtwerktuig . . . . 

339. Cartonnages (het bedrijf van 
vervaardigen van) zonder 
krachtwerktuig . . . . . . 

342. Lompensorteerderijen (het be
drijf van sorteeren van ]om
pen en anderen afval in) . 

343. Papier (het bedrijf van ver
vaardigen van), het ver
vaardigen van cellulose daar
onder al of niet begrepen . 

345. Papierwaren (het bedrijf van 
vervaardigen van) · met 
krachtwerktuig . . . . . . 

346. Papierwaren (het bedrijf van 
vervaardigen van) zonder 
krachtwerktuig . . . . . . 

347. Papieren zakken (het bedrijf 
van vervaardigen van) met 
krachtwerktuig . . . . . . 

348. Papieren zakken (het bedrijf 
van. vervaardigen van) zon
der krachtwerktuig . . . . 

348 Stroocarton (het bedrijf van 
bis. vervaardigen van) en het be

dr\jf van vervaardigen van 
cellulose of stroostof' met 
krachtwerktuig . 

GROEP XV. 
Textiele Nijverheid. 

349. Band (het bedrijf van vervaar
digen van) en het katoen
vlechtersbedrijf met kracht
,verktuig. . . . 

351. Cocosw:eversbedrijf (het) met 
krachtwerktuig . . . . . . 

352. Dekens (het bedrijf van ver
vaardigen van wollen) met 
krachtwerktuig . . . . . . 

353. Dekkleeden (het bedrijf van 
· vervaardigen of herstellen 

van) en het zeilmakersbedrijf 
met krachtwerktuig . . . . 

354. Dekkleeden (het bedrijf van 
vervaardigen of herstellen 
van) en het zeilmakersbe
drijf zonder krachtwerktuig. 

355. Garentwijndersbedrijf (het) met 
krachtwerktuig . 

356. Jutespinnersbedrijf (het) met 
krachtwerktuig . 
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0,35 4,82 

0,3812,09 
0,29 0,82 

I - -
·0,26 o,34 

0,26 0,15 

0,26 0,34 

0,26 0,15 

357. Juteweversbedrijf (het) met 
krachtwerktuig . . . . 

359. Katoendrukkersbedrijf (het), 
daaronder al of niet begre
pen het verven, appreteeren 
en b]eeken van katoenen 
stoffon. . . . . . . . . . 

360. Katoenspinnersbedrijf (het) 
met krachtwerktuig . . . . 

361. Katoenwevers- en linnenwe
versbedrijf (het) met kracht-
werktuig ........ . 

362. Kunstbleekerij van katoen (de) 
met krachtwerktuig . . . . 

363. Kunstwol (het bedrijf van ver
vaardigen van) met kracht-
werktuig ........ . 

364. Lampekousen (het bedrijf van 
vervaardigen van) met 
krachtwerktuig . . . . . . 

365. Netten (het bedrijf van ver
vaardigen van) met kracht
werktuig, de twijnderij daar
onder al of niet begrepen . 

366. Pakking (het bedrijf van ver-
0,32 0,63 vaardigen van) met kracht-

0,33 0,93 

0,18 0,34 

werktuig .... · ..... 
367. Passementwerk (het bedrijf 

van vervaardigen van) met 
krachtwerktuig . . . . . . 

368. Poetskatoen (het bedrijf van 
vervaardigen van) en het 
bedrijf van p]uizen van ka
toenafval, met krachtwerk-
tuig .......... . 

0,18 0,15 369. Sterkerijen en appreteerderij
en (het bedrijf uitgeoefend 
in) met krachtwerktuig . . 

0,18 0,34 370·. Staffen (het bedrijf van ver
vaardigen van wollen) met 
krachtwerktuig . . . . . . 

0,18 0,15 371. Tapijten (het bedrijf van ver-
vaardigen van) met kracht-

0,33 1,27 

0,30 0,22 

0,30 0,30 

. werktuig ........ . 
372. Tricotgoederen (het bedrijf van 

vervaardigen van) en het 
breien daarvan, met kracht-
werktuig ........ . 

373. Trijp (het bedrijf van vervaar
digen van) met krachtwerk-
tuig .......... . 

374. Verbandstoffen thet bedrijf van 
vervaardigen van) met 
krachtwerktuig . . 

375. Verven van stoffen en garens 
(het bedrijf van) met'kracht
werktuig . . . . . . . . . . 

376. Vias of hennep (de .bedrijven 
0,30 0,41 van braken, hekelen en 

0,310,45 

0,310,34 

zwingelen van) met kracht
·werktuig . . . . . . . . . 

377. Vias of hennep (de bedrijven 
van braken, hekelen en zwin
gelen van) zonde,r kracht-
werktuig ........ . 

378. Vias- of hennepgaren (het be
drijf van vervaardigen van) 
en het. touwslagersbedrijf 
met krachtwerktuig . . . . 

.0,3010,41 
379. 

)0,3010,41 
Vias- of hennepgaren (het be

drijf- van vervaardigen van) 
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0,30 0,41 

0,30 0,34 

. 0,32 0,41 

10,34 0,22 

0,32 0,52 

0,30 2,20 

0,30 0,22 

0,31 0,22 

0,32 0,71 

0,30 0,19 

0,32 2,20 

0,32 0,52 

0,31 0,41 

0,30 0,30 

0,34 0,22 

0,34 0,30 

0,33 0,19 

0,32 0,52 

0,_31 0,78 

0,31 0,26 

0,31 0,52 
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en het touwslagersbedrijf 
zonder l.rachtwerktuig .. 

380. Watten (het bedrijf van ver
vaardigen van) met kracht-
werktuig ........ . 

381. Wolspinners- en sajetspinners
bedrijf (het) met kracht-
werktuig ........ . 

382. Wolwasscherij (de) met kracht-
werktuig ........ . 

383. Zeil- en touwtaandersbedrijf 
(het). 

GROEP XVI. 
V ei·vaardiging van· gas en electriciteit. 
384. Centralen (het bedrijf uitgeoe

fend in electrische) . . . . 
385. Gasfabrieken (het bedrijf van 

exploiteeren van) . . . . . 
386. Lantaarnopstekersbedrijf (het) 

GROEP XVII. 
Bei·eiding van voe._dings- en genot

middelen. 
387. 

388. 

389. 

Aardappelmeel, sago, aardap
pelstroop, dextrine, dextrose 
of glucose (het bedrijf van 
vervaardigen van) met 
krachtwerktuig . . . . . . 

Abattoirs (het bedrijf uitge
oefend in) . . . . . . . . 

Alcohol, gist en spiritus (het 
bedrijf van vervaardigen 
van) .. , ....... • 

390 .. Azijnmakersbedrijf (het) .. . 
391. Beetwortelsuiker (het bedrijf 

van vervaar<ligen van) met 
1,rachtwerktuig . . . . . . 

,392. 

393. 

394. 

395. 

396. 

397. 

398. 

Bierbrouwersbedrijf (het), het 
moutersbedrijf en het ver
vaardigen van kunstijs daar
onder al of niet begrepen : 
in Noordbrabant .... . 
,, Limburg ....... . 
,, alle overige plaatsen. . . 

Biscuits (het bedrijf van ver
vaardigen van) met kracht-
werktuig ........ . 

Boter (het bedrijf van vervaar
digen van) met behulp van 
centrifuges, zonder kracht
werktuig ..... .- ... 

Brandersbedrijf (het), · daar
onder al of niet begrepen de 
mouterij, distilleerderij en 
gistpakkerij. . . . . . . . 

Brood-, koek- en banketbak-
kersbedrijf (het) met kracht
werktuig:' 
in Amsterdam 
,, Rotterdam , daaronder 

niet begrepen Hoek van 
Holland ... 
,, alle overige plaatsen . . 

Cacao en chocoladewaren (het 
bedrijf van vervaardigen 
van) met krachtwerktuig . 

Chocoladewaren of suikerwerk 
en.banketbakkerswaren (het 
bedrijf van vervaardigen 
van) met krachtwerktuig . 
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0,31 0,26 

0,30 2,20 

399. Cfohorei of koffiestroop (het 
bedrijf van vervaardigen 
·van) met krachtwerktuig . 

400. Cichorei of koffiestroop (het be
drijf van vervaardigen van) 
zonder krachtwerktuig. . . 

401. Drinkwaterleidingen (het be-
drijf van exploiteeren van). 

402. Exportslachtersbedrijf (het) en 
het loonslachtersbedrijf. . . 

403. Gistpakkersbedrijf (het) . . . 
0,32 0,67 404. Gortpellers- en rijstpellersbe

drijf (het) . . . . . · . . . 
406. Haringpakkers- of vischpak

kersbedrijf (het), het kui

0,32 0,41 

0,32 0,71 

0,34 0,75 
persbedrijf al of niet daar
onder begrepen . . . . . . 

407. Hooipersers- en stroopersers-
0,27 0,52 bedrijf (het) met krachtwerk-
0,33 0,34 tuig en de handel in hooi en 

stroo met krachtwerktuig . 
408. Koffiepellers-, koffiesorteerders

en koffiebrandersbedrijf (het) 
met krachtwerktuig .. 

" 409. Kunstboter (het bedrijf van 

0,32 0,78 

0,31 0,56 

0,35 0,82 
0,35 0,82 

0,320,67 

0,291,34 

vervaardigen van) met 
krachtwerktuig .. 

410. Kunstmineraalwater of ga
zeuse dranken (het bedrijf 
van vervaardigen van) en de 
handel in bier met kracht-
werktuig ........ . 

411. Kunstijs (het bedrijf van ver
vaardigen van) met kracht
werktuig ... 

412. Levensmiddelen (het bedrijf 
van • vervaardigen van ver
duurzaamde ), het bedrijf van 
vervaardigen van vruchten-
sappen, jam of appelstroop 
en het bedrijf van drogen van 
groenten, kruiden, vruchten 
enz. met krachtwerktuig . 

0,29 1, 79 413. 
0,29 0,78 

Levensmiddelen (het bedrijf 
van vervaardigen van ver
duurzaamde ), het bedrijf 
van vervaardigen van vruch
tensappen, jam of appel
stroop en het bedrijf van 

0,29 0,93 

drogen van groenten; krui
den, vruchten, enz. zonder 

0,35 0,30 krachtwerktuig . . . . . . 

0,35 1,49 

0,290,63 

0,29 0,71 
0,29 0,49 

414. Likeurstokers- en distilleerders-
bedrijf (het) en het bedrijf 
van vervaardigen van elixer 
of essences, het maken van 
vruchtensappen· en de han-
del in wijn en gedistilleerd 
met krachtwerktuig, daaron
der al of niet begrepen . . 

415. Meelfabrieken (bet bedrijf, uit
geoefend in) en het grutters
bedrijf met kt-achtwerktuig, 
de handel in graan, meel en 
zaden met krachtwerktuig 
al of niet daaronder begre-

0'32 °'30 
416. M~kn(het b~d~ijf ~a~ ~er"v;,ar: 

digen van gecondenseerde) 
met krachtwerktuig . . . . 

0,29 0,30 417. :Oiosterd (het bedrijf van ver-
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0,32 0,60 

0,32 0,52 

0,32 0,52 

0,3110,75 
0,30 0,15 

0,33 0,60 

0,32 0,26 

0,35 1,57 

0,33 0,34 

0,30 0,34 

0,35 0,78 

0,29 0,78 

0,32 0,60 

0,32 0,52 

0,30 0,30 

0,33 0,90 

0,32 0,63 
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vaarciigen van) en het spece
rijmalersbedrijf met kracht: · · 

4;40. Brandweerbedrijf (het), uitge
oefend · d9or een beroeps
brandweer _ . . . . . . . ·werktuig . . . . . . · 9,33 0,60 

418. Mouterijen (het bedrijf uitge- 441. 
oefend in) ·. . . . . . . . (),29 1,49 

Brandweerbedrijf (het), daar
onder niet begrepen het be
drijf; uitgeoefend · door een 
beroepsbrandweer . ; . . . 

419. Poeliersbedrijf (het) ", . . . . 0,30 0,52 
420. Sigarenmakersbedrijf (het) en 

het sigarettenmakilrsbedrijf 442. 
met krachtwerktuig. . . . 0,30 10,11 

Caroussels, cinematographen , 

421. Sla~ersbedrijf (het), daaronder 
a! of. niet begrepen het ver
vaardigen van vleeschwaren: 
in Zuidholland, met uitzon-

dering , van Rotterdam 
( daaronder niet begrepen 

hippodromes en andere pu·
blieke vermakel~jkhederi (het 
bedrijf uitgeoefend door hou
ders v'an)-met krachtwerk
tuig, ·het bedr:ijf, bedoeld 
onder 442bis daaronder niet 

Hoek van Holland) en 442 
's Gravenhage. . · .. · .. · 0,31 0,75 bis. 

,, Gelderland ..... : ... 0,310,75 

begrepen .. ·. . ... · . . · 
Cinematographische .theaters 

(het bedrijf, uitgeoefend door 
houders van vaste) met 

· krachtwerktuig . · . · . . . •. ·,, Limburg. . . 0,31 0,67 
,, Rotterdam, daaronder 
· niet begrepen Hoek van 

Holland . . . ,. . · . . . 
,, 's Gravenhage : : ·: · . . 
,, de gemeente- Utrecht . . 
,, a!le overige plaatsen .. 

422. Stokvischbeukersbedr~jf (het) 
met krachtwerktuig 

423. Stokvischbeukersbedrijf (het) 

0,31 0,67 
0,310,56 
0,31 0,90 
0,310,60 

0,34 0,90 

zonder krachtwerktuig . . . 0,34 0,52 
.424. Stijfsel (het bedrijf van ver-

vaardigen van)' met kracht-
werktuig .. . . . . . . . . 0,32 0,75 

425. Stroopersersbedrijf- (het) zon-
der krachtwerktuig . . · . · . 0,35 1,57 

426: Suikerraffinaderij (de), daar- · 
onder al of niet begrepeti de 
verva::irdiging van kandij, 
met krachtwerktuig .. ·. . · 0,32 0,75 

427. Tabakskerversbedrijf (het}. . 0,30 0,22 
428. Vermicelli of macaroni (het 

bedrijf van vervaardigen 
van) met krachtwerktuig . 0,29 0,93 

429. Viscb (het bedrijf van drogen, 
rooken of zouten van) . . ·. 0,32 0,67 

430. Vleeschwaren (het bedrijf van 
vervaardigen .van) met· 
krachtwerktuig . . . . . .· 0,32 0,86 

431. Vleeschwaren (het bedrijf van 
vervaardigen van) ·zonder 
krachtwerktuig . '. ·. . . ·. 0,32 0,52 

432. Zoutzieder:sbedrijf· (het) 0,32 0,82 
433. Zuivel (het bedrijf van ver

vaardigen van) en het be
drijf, uitgeoefend in melkin
richtingen, met krachtwerk-
tuig· of stoomtoestel. . . .. · 0,35 0,30 

GROEP XVIII. 
Handel, verlceerswezen, enz. · 

434. Aannemers van verhuizingen 
(het bedrijf van) . . . . . . 0,30 1,49 

,435 .. Automobieloridernemers (het 
· · bedrijf van) de handel in 

benzine daaronder al of niet 
begrepen. . . . . . . . . 0,33 0,75 

437. Begrafenisondernemers (het be-
·drijf van) . · ....... · 0,29 Q,41 

443. Diamantsl:ijpersmolens (het be
dr:ijf van verhuren vaµ door 
krac~twerktuig gedreven) · . 

444. Dorschwerktuigen (het bedrijf 
van e:x:ploiteeren van) met 
krachtwerktuig, _ het stroo
persersbedrijf ·al of niet 
daaronder hegrepen . . . . 

445. Goederen (het bedrijf van dra
gen, stapelen en wegbergen 
van): 
in Amsterdam 

· ·,, Rotterdam , daaronder 
niet beg:repen Hoek van 
Holland ....... . 

,, alle overige plaatsen . . · 
447. Hande]aars (het bedrijf van), 

daaronder al of niet begre
pen het" winkelhoudersbedr:ijf, 
met krachtwerktuig : 

1. in behang·ersartikelen , 
m.anufacturen , · leder , 
lederwaren en zakken : 

2. in boter, kaas, koloniale 
waren (het branden van 
koffie al of niet daaron
der begrepen). -. . ... 

3. in bouwmaterialen en' 
afbraak: ...... . 

4. in· braridstoffen en aard-
a ppelen ...... · .. 

5. in g)as- en verfwaren . 
6. in graan, meel en zaderi 
7. in machines, werktuigen, 

rijwielen en automobie-
len .. _- ...... . 

8. in metalen ·. · .. 
9. in · petrole)lm 

10. in tabak . . . . . . . 
11.- in verlichtingsartikelen. 
12. in wijn, . gedistilleerd, 

vruchtensappen limona
de, minerale .wateren en 

. __ dergelijke dra1iken . ; . 
··447 Handkarren (het bedrijf van 
bis.• vervoeren met) en met door 

438. Bergers van schepen en ladin: · 
. gen (het bedrijf van) . . . 0,40 3, 77 :448. 

439. Beurtschippersbedrijf (het) niet · 

honden· of ezels getrokken 
voertuigen . . · ·. . . : . . 

Hotelhoudersbedrijf en koffie
huishoudersbedrijf (het) met· 
krachtwerktuig of stoomtoe-. , met· stoombooten of motor

booten. 0,35,0,86 stel · .... · .. ·•. ·. : : .. 
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· 0,28 0,52 

0,35 0,71 

. 0,40 0,97 

0,40 0,56 

0,37 2,20· 

0,35 2,80 

0,35 2,80 
0,35 1,87 

0,40 0,45 

0,40 0,52 

· 0,40 1,49 

0,40 1,79 
0,401,05 
0,40 0,90· 

0,40 0,75 
0,40 1,64 
0,40 b,45 · 
0,40 0,75 
0,40 0,37 

0,29 1,01 

0,400;1'5 
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4:4~- Hout opslaan (het bedrijf 
van) ..... 

450. Hqutvlottersbedrijf (het) . . . 
451. K:appersbedrijf · (het) met 

krachtwerktuig . . . . . · . 
453. Kruiersbedrijf (het) . . . ·. . 
454. Laden of lossen van schepen_ 

(het bedrijf van), ·niet .be
doeld in art. 10, sub 6, der 
Ongevallenwet 1901, daar
onder . begrepen het dragen, 
stapelen en wegbergen van. 
goederen rut aan den wal ge
Joste schepen en het bedrijf 
van laden of lossen van an
dere vaartuigen ·uit of in . 
schepen, .. niet bedoeld in 
artikel 10, sub 6, der Onge
vallenwet 1901, een en antler 
uitgeoefend op de rivier de 
Maas van de ooste!ijke grens 
van de gemeente Rotterdam 
af, -tot aan zee, zoom_ede 
binnen. het overige gedeelte 
der gemeente Rotterdam, 
met uitzondering van het 

· overige gedeelte van Hoek 
· van Holland, voor zoo'ver 
betreft: 
1. laden of lossen van hout, 

met uitzondering van 
plariken . . . . . . . . 

2. laden of lossen van ruw 
ijzer of gewalst · ijzer of 
aitdere goederen, die op 
overeenkonistige wijze ge
laden of gelost worden . 

454 Laden of lossen met drijvende 
bis. kranen (het bedrijf van) van 

ertsen, steerikool of andere 
goederen, die op overeen
kom·stige wijze geladen · of 
gelost worden. . . .. : . : 

454 Laden of lossen met drijvende 
ter. pneumatische elevatoren(het 

bedrijf van) van granen of 
zaden of andere goederen, 
die op overeenkomstige wijze 
geladen of gelost· w9rden ·. 

455. Laden of lossen van schepen 
. (het bedrijf van), niet val, 
· lende onder 454, 454bis of 

454ter, .daaronder begrepen 
het dragen, stape!en en weg
bergen van goederen uit aan 

· den wal geloste schepen. , 
455bis, Melkrijdersbedrijf (het). . . 
457. Oesterkweekers en mosselkwee-

kers (het bedrijf uitgeoefend 
door) .en het oesterputhou
ders- .en mosselvisschersbe
drijf . . . . . .. . . .. 

458. -Overzetveren (het bedrijf .van 
· exploiteeren van) . :. . 

459. Polderbemaliµg (de), het 
schoonmaken van s!ooten ·of 
watergangen daaronder al of 

· · niet begrepen . . . . · . . . _-
460. Rijpaardenondernemers· (het 

bedrijf van) . . . . . .- . 
461, Rijtuig- en omnibusonderne-
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0,35 i,72 
0,33 1,98 462. 

mersbedrijf (het) en h~t post
dienstaannemersbe\l,rijf . . , 

Schelpenvisschersbedrijf (het) 
met .andere vaartuigen dan 
stoombooten en motorbooten 

Schelpenvisschersbedrijf (het) 
0,29 0,4i 
Q,30 1,01 463. 

zonder vaartuigen . . . . . 
464. Schepen (het bedrijf van slee

pen van) met paarden . . _. 
465. Schippersbedrijf (het) niet met 

stocinibooten of motorbooten 

0,38 6,76 

0,38 9,56 

466. Schuitenvoerdersbedrijf (het) . 
467. Sleepdienstondernemer~bedrijf 

(het) ........... . 
468. Sleepersbedrijf (het) :. 

in Amsterdam . . . . . 
,, Rotterdam , daaronder 

niet begrepen Hoek van Hol-
land ............ ; 
,, 's Gravenl}.age ·. . . . . 
,, de gemeente Utrecht . . 
,, alle overige plaatsen . . 

469: Sluizen en beweegbare bruggen 
(het bedrijf van . bedienen· 
van) .......... . 

471. Stoffen (bet bedrijf van bewa
ren of vervoeren van ont
plofbare). . . . . . . . . 

472. Stoffen (het bedrijf van hande
laars in ontplofbare) . . . 

4 73. Stoffen (het bedrijf van bewa. 
ren of vervoeren van vluch
tige, licht . ontbrandbare ). 

475. Stoomlfoot- of motorbooton-
dernemersbedrijf (hElt) en 
het schippers- en beurtschip
pers liedrijf met stoombooten 
en motorbooten . . . . ... 

4 76. Stoomtramwegondernemingen 
(het bedrijf uitgeoefend in) : 
in Noordbrabant . . . . . 
,, alle overige plaatsen , .. 

0,38 2,54 477. Stukgoederen (het bedrijf van 
onderhouden van ·E)en .gere
gelden dienst · tot vervoer 
van) met door dieren ge
trokken voertuigen : . . . . 

4 78. Telegraafondernemingen . (bet 
bedrijf uitgeoefend. in) met 
krachtwerktuig en de· brie
venposterij . · .-:-, . . . . . . . 

0,38 1,34 

479. Tramwegondernemingen (bet 
bedrijf uitgeoefend in elec
triscbe ). . . . · . . . . . .-

480. Tramwegondernemingen met 
0,38 3,77 . dieren (het bedrijf uitgeoe-
0,30 1,42 fend in) . . . . . . . . . 

481. Veemen (bet bedrijf qer) en bet 
pakbuismeester~bedrijf: 

0,33 0,67 

in Rotterdam , daaronder .. 
niet begrepen· Hoek van Hol-
land .... : ...... . 
·,, alle oyerige plaatsen 

0,2.8 0,82- 4~3 . .V~sscbersbedrijf (bet) op de_ 
Zeeuwsche en Zuidbolland
sche strciomen · . . . . . · . 

·10;,33 0,:15 

. 0,29 0,93 

484. Visschersbedrijf (liet) op zoet
water, behalve het zalmvis-

. scbers bedrijf . . · . . . : .. · 
485. Visschersbedrijf .(het) op de 

Zuiderzee: . . . . . . : . 

238 

I 
I 

!0,29 o,75 

0,301°'67 

0,29 0,56 

0,29 0,93 

0,33 1,49 
0,33 1,72 

0,28 1,79 

0,30 3,10 

0,30 1,72 
0,30 3,10 
0,30 3,10 
0,30 2,54 

0,30 0,37 

0,40 2,09 

0,40 0,37 

0,40 0,56 

0,28 1,34 

0,33 1,49 
0,33 0,90 

0,30 1,49 

0,29 0,15 

Q,25 0,49 

0,25 0,49 

0,35 1,79 
0,35 1,27 

0,33 0,82 

0,33 0,82 

0,33.0,82 
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487. 

488. 

489. 

491. 

492. 
493. 

Vrachtwagenondernemersbe
drijf (het) en het bedrijf van . 
vervoeren met zwaar voer
tuig, anders dan bedoeld 
onder n°_ 468 : 
in Amsterdam . . . . . . 
,, Rotterdam , daaronder 
niet begrepen Hoek van 

Holland ....... . 
,, 's Gravenhage . . . . . 
,, de gemeente Utrecht. . . 
,, alle o verige plaa tsen . . 

Wegers of meters (het bedrijf 
van) .......... . 

Wiervisschersbedrijf (het), het 
• persen al of niet daaronder 

begrepen . . .. , . . . . . 
Winkelhoudersbedrijf (het) met 

krachtwerktuig en het be
drijf van winkeliers in vluch
tige, licht ontbrandbare stof-
fen .......... . 

Zalmvisschersbedrijf (het) .. 
Ziekenhuizen (het bedrijf van 

e:ii:ploitatie van) met kracht
werktuig of stoomtoestel . 

0,30 3,10 

0,30 3,10 
0,30 3,10 
0,30 3,10 
0,30 2,54 

0,35 1,34 

0;35 0,82 

0,40 0,15 
0,33 0,82 

0,40 0,15 

Behoort bij Koninklijk besluit •van 30 Mei 
1914 (Staatsblad no. 219). 

Mij bekend, 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
'r!IEUB, 

2 Juni 1914. ARREST van den Ho<igen Raad. 
De in art. 42 der wet van 16 April 1896, 

S. 72 tot regeling der Personeele Belasting 
omschreven verplichting, om niet reeds 
vroeger teruggehaalde beschrijvingsbiljet• 
ten in te leveren, rust op ieder aan wien 
door of van wege den ontvanger der 
directe belastingen zoodanig biljet ter 
invulling en beantwoording is uitgereikt. 

Voor de bedoelde verplichting maakt 
het geen verschil of het biljet al. dan niet 
ten name van den persoon, aan wien het 
voorschreven doel wordt ·uitgereikt, is 
gesteld. 

(Wet Personeele Belasting art. 42.) 

Voorzitter: 
Jhr. Mr. W. H. de Savorriin Lohman. 

·Raden: Mrs. A. M. B. Hanlo, A. Fentener 
van Vlissingen, C.. .0. Segers en J\ir. 
R. Feith. 

A. J. J. .v. G., oud 60 jaar, praktizijn, 
geboren te Boskoop, .wonende .te Amster
dam, requirant van .oassatie tegen een 
vonnis van de .Arr.-Reohtbank te Amsterdam 

van den 10 Fe·bruari 1914, waarbij de 
requirant als sohuldig aan het door iemand,. 
volgens de artt· 41 tot en met 47 der Wet 
lot regeling der p ersoneele belasting tot 
aangifte gehouden, niet nakomen zijner 
verp]ie,hting met toepassing van de artt. 41 
lid 1, 42, 72," 1 der Wet van 16 April 
1896 (StaatsbLad 72) tot regeling der per
soneele belasting en art. 23 Sr. is Yeroor
deeld tot eene geldboete van vijftien gul
den en een vervangende hecJhtenis van vijf 
dagen (advooaat Mr. B. Spier, 's-Gra
venhage). 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Tak. 

Bij inleidende dagvaarding is aan requi
rant ten laste gelegd: ,,dat pp den 20: 
Jam;iari 1913, te .Watergraafsmeer, aan be
klaagde in het peroeel Paul Krugerstraat 48,. 
toen bij hem in gehruik, door den ambte
naar H. U., kommies der 2e klasse bij; 
's Rijks belastingen, .wonende te Water-
graafsmeer, tot het doen der besohrijving. 
voor de personeele belasting over het 
belastingjaar 1913 gemachtigd door den 
Ontvanger der Directe Belastingen, invoer
rech ten en. a.ccijnzen te W atergraafsmeer ,. 
een ten name van beklaagde gesteld be
schrijvingshiljet de.r personeele helas,ting. 
voor het belastingjaar 1913 is uitgereikt, 
ten einde de in dat biljet gestelde vragen 
duidelijk, stellig en zonder voorbehoud naar 
waarheid te beantwoorden; dat dit bes6hrij
vingsbiljet bij: de terughaling door .genoem
den amhtenaar • aan dezen niet is terugge
geven en evenmin · b:innen den wettelijken 
gestelden .termijn - in elk geval niet v66r 
22 Maart 1913 - ten kantore van den Ont
vanger der direote helastingen, invoerrec;h
ten en aC'cijrnzen .te Watergraafsmeer, is. 
ingeleverd". De Arr.-Reohtbank te Amster
dam verklaarde bij vonnis van 10 Febrruari 
jl. het ten 1aste ·ge]egde, evenals reqm
rants sc'huld daaraan, . wettig en .overtuigend 
bewezen, met uitzondering van de _omstan
dig'heid·, ,,dat het besohrij,vingsbiljet ten 
name van beklaagde was gesteld" en ,,dat 
bekl.aagd~ op 20 Januari 1913 per.Seel Panl 
Krugerstraat 48 te Watergraafsmem in ge
bruik had", en qualificeerde dit bewezen 
als: ,,liet door iemand, .v.olgens · artt. 41 
tol en met 4 7 der Wet tot regeling der 
P.ersoneele Belasting tot aangifte gehouden, 
niet nakomen zijner verplichting", waarna 
hij, met toepassing der artt. 41 lid 1, 42,. 
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72 sub 1 der Wet van 16 April 1896 
(Stbl. 72), 23 Sr. en 214 al. 1 Sv., veroor
deeld werd in eene geldboete van f 15 
subsidiair 5 -dagen heohtenis. . 

Tegen deze uitsp:raak is het tijdig in.a.e
steld cassatieberoep· geric;ht, ter ondersteu
n'ing ,vaarvan bij, p-leidoo1 twee middelen 
van · cassatie zijn . aangevoerd, luidende: 
,,I. SCJhending van art. 216, in verband met 
de artt. 214 en 211 Sv., doordien de 
Rechtbank, terwijl aan beklaagde ten laste 
is gelegd, · dat aan hem een te 
zijnen name gesteld beschrijvingsbiljet voor 
de personeele belasting is uitgereikt en 
dat dit . biljet ni°et tijd.ig is ingeleverd, 
en de Rechtbank de omstandigheid, dat het 
biljet ten 'name v~n beklaagde was gesteld, 
niet Jiewezen heeft gea0ht, desniettemin 
het te1i laste gelegde .. feit hewezen heeft 
verklaard en ·beklaagde heeft veroordeeld, 
IL Schending van art. 42, in verband met 
art. 41 der Wet van 16 April 1896 tot 
·regeling cler Personeele Belasting", 

B!ijkens ·c1e toelichting is 'de bedoeling van 
het eerste rniddel deze, dat waar niet 
bewezen verklaard wordt, dat het uitge
reikte beschrij,vingsbiljet ten name van re
quirant was gesteld, algeheele vrijspraa'k 
hacl moeten volgen. Ik kan dit den ge
eerden p,Jeiter niet toegeven. De tenaam
stelling tooh vormt geen constitutief ele
ment_ der · in art. 72 van genoemde Wet 
strafbaar gestelde ·overtreding van art. 42 
J°. .41, terwijl ·veeleer uit het kra:CJhteris art. 
40 · bij K. B. van 21 December 1896 (S. 226) 
vastgesteld formulier vo.or het besohrijrvings
biljet blijkt, clat de invulling der aangifte, 
voorzoo,veel juistheid van naam en voor
naam betreft, moet geschieden do.or den 
aangever en niet van1vege den fiscus. Waar 
mitsdien het niet bewezene slecMs eene 
bijlcornende omstandigheid betrnf van on
derge.schikten aard, behoefde dit zijn in
vloed niet te do_en gelden op de telasteleg
ging als zoodanig, in het bij"'onder niet 
op eenig constitutief element der beweer
de overtreding, en houd ik dus het middel 
voor ongegrond. 

De strnkking van het tweede 'middel g-eldt 
de tciasteiegging en de qualificatie. De 
eerste zou gericM zijn · op handhaving · van 
het ·verbod van ,art. 42 van vcim.melde 
Wet, . terwijl de qtlalificatie naar art. 41 
ZOU heenwij~en. Bovendien ZOU er twijfel 
bestaan, in.dien al art. 42 zich richt fot 
dezelfde personen als in art. 41 genoemd, 

omtrent dengerie aan 1vien het biljet geacht 
rnoet worden te zijn uitgereikt". Voor zoo
ver geklaagd woriLt o,ver afwijking van de 
quaiificatie van de telastelegging, mist het 
middel feitelijken steun, omdat de quali
. ficatie de zuivere ·rechtskundige henaming 
inhoud!t, die in art. 72_ aan de overtreding 
van ;µ-t. 42 gegeven. wordt, terwijl voorts 
blijkens de motiveering de inhoud der dag
vaarding steeds grondslag gebleven is voor 
het onderzi:Jek, dat uitsluitend op de over
treding van .art. . 42 gericht is. en art. 41 
slechts in zoover daarin' betrekt, als dit 
noodi/g is .om "le komen tot het _bewijs der 
uifrerking van het biljet. Oyerigens is h~t, 
dunkt mij,, duidelijk, daL art. 41 zioh .richt 
tot dengeen, vooi: wien het hiljet· bestemd 
is, dus aan wien het wordt iiitgereilct 
en niet tot hem, wLen het is behandigd. 
Niet alleen de woorden, dooh _ook · de 
ratio legis moet daartoe leiden. Dat nu 
aan requirant niet alleen het besohrijviugs
biljet is behandigd, maar ook uitgereikt, 
blijkt behalve uit :zijrie in de tweede over
weging opgenomen erkentenis, \vaarin hij 
veTklaart, dat hem het biljet is uitgereikt, 
,,ten einde de in dat bilje,t gestelde vra
gen_ duidelijk, stellig en 'zonder voorbe
houd naar waarheid te beantwoorden", 
uit den inhoud van een jn de derde overwe
ging. opgenomen proces-verbaal', waarin 
wordt gerelateerd, dat de · uitreiking ge
sc:hiedde tot het doen van aangifte. voor 
de personeele belasting. Uit 'dat feitenmate
riaat kon en moclht het hewijs voor het 
bedoelde constitutiet element worden ·geput. 
In dat licht en in verband met den inhoud 
der fweede· en derde overweging moet 
dan ook de uitdrukking ,,uitgereikt" -in de 
zevende overweging ·worden besohouw'd,, 
niet dus als · ,,overhandig1d" doch als ,,over
handigd ter invulling", gelijk requirant zelf 
erkent. Overigens vermeldt de dagvaarding 
zeer duidelij·k, dat door r,equirant niet. 
volda1J.n is aan de - krachtens art. ·42 op 
hem rustende verpliohting, zoodat het ver
wijt, dat pleiter deswege tot haar rioht eri 
dat gebaseerd is op, d,en. inhoud. van Uw 
arrest van 29 Juni 1908 W. 8744 haar niet 
kan deren. Ook met .clit middeJ.. kan ik 
mij derhalve· niet vereenigen. 

Mijne conclusie strekt mitsdien tot ver
werping van het beroep. 

JJe Hooge Raad, enz,; 
· Gehoqrd he.t. versJag van deri. Raadsheer 

.Jhr. Feith; 
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Gelet, op de midd-elen van cassatie, na

mens den requirant voorgesteld bi.I plei-
dooi: (zie conc1usie adv.-gen,); · 

0. dat hij de inleidende dagvaarding aan 
den requirant is ten iaste gelegd: 

dat op den 20 Januari 1913 te Water
graafsmeer aan beklaagde in het peroeel 
Paul Krugerstraat 48, toen 'bij hem in 
gebruik, door den ambtenaar H. U., kom
mies der 2e :Jdasse bij' 's Rijks belastingen, 
woneride te· Watergraaismeer, to,t het doen 
der · bescihrijving voor de personeele be
lasting over · het belastingjaar 1913 ge
mad1tigd door den Ontvanger der direote 
be1astingen, irivoerre:cihten en ac:cijnzen te 
Watergraafsmeer, een ten name van be
k1aagde gesteld hesc:hrijvings'biljet der per: 
sonee,le belasting · voor het 'belastirigjaar 
1913 is uitgereikt, ten einde de in dat 
biljnt gestelde vragen duideliik'. stellig · en 
zonder voorbehoud naar 1vaarheid te beant
woorden; 

dat dit besohrijvingsbiljet hij de terug
haling door genoemden amhtenaar aan 
dezen niet is teruggegeven en ev·elllllin 
binnen den wettelijk . gestelden termijii (in 
elk geval niet vo,or 22 Maart 1913) ten kan 
tore van den Ontvanger \:ler <lireote be
lastingen, invoerrec,hten -en aocijnzen tl;j 
W atergraafsmeer is ingeleverd; 

0. dat de ReCJhthank 'dit feit met re
quirants schuld daaraan bewezen Iieeft ver
klaard met uitzondering van 'de .omstandig
heden, dat het besCJhrijvingsbiljet ten name 
van requirant was gesteld en dat requiranl 
op 20 Januari 1913 perceeI, Paul Kruger
straa:t 48 te Watergraafsmeer in gebrui•k 
had, - 1vaarna de requirant te dezer zake 
met qualificatie en straioplegging, 'gelij:k 
aan het hoofci van dif arrest. is vermeld, 
is veroordeel,d; 

0. dat het eerste i:niddel, blij,kens de 
daarvan gegeven toelrchting, hier,op 'be
rust da.t, waar de tlagvaarding aangaande 
het aan den requirant uitgereikt besoru:ij
vingsbiljet niet anders vermeldt dan dat 
het ten name van ·den requirant was 
gesteld, de Rec:htbank, nu zij, dit _laatste 
niet bewezen aohtte, den requirant van de 
geheele telastelegging had behooren vrij, te 
spreken; 

0. dienaangaande: 
dat de in art. 42 der Wet van 16 April 

1896 (S. 72), tot regel-ing cler personeele 
helasting• omsohreven verpliohting ,om niet 
reeds vroeger teruggehaalde besohrijvings-

1914. 

biijetten uiterlijk op den twintigsten dag 
na dien dei: uitreiking in te leveren, blijkeris 
den samenhang tusscheri dit vo,orsCJhrift en 
het in de artt. ·40 en 41 bepaaMe op ieder 
rust, aan wien do,or. 'ot vanwege den ont
va.nger der direote helastingen lmodanig 
bilje,t ter invulling eri 'beantlvo.ording is 
uitgereikt; · 

dat het voor ,de bredoelde verpliohting 
voorts geen versohi1 niaakt, .of het hiljet al 
dan niet ten · name van den persoon, aan 
wien het voor voci,rsclhreven doeJ.· wordt 
uitgereikt, 1s gesteld; 

dat de Reohtbank - als hewezen aanne
mende, dat o,p 20 Januari 1913 a.an :vequl' 
rant vanwege den ontvanger der direote 
belastingen te -Watergraafsmeer een be
schrij<vingsbiljet ter heantwoordmg der 
daarin ges telde vrageri is ni tgereikt en 
dat dit noCJh bij de terughating is terug
gegev,en no·oh .b:ihnen den . ·wettelijik ge
stelden termijn ten kantore van den ge
noemden ,ontvang,er is· •ingeleverd, '--- der
halve terecht dit feit stra'flb'aar heeft ge
o.ordeeld ·en den requirant te dier zake 
heeft vero.ordeeld; 

dat hierdoor dus geen der -in net middel 
genoemde artikelen is gesohond•en en het 
middel alzo.o is ongegrond; 

0, dat tot ondersteuning 'van het tweede 
middel is aangevoerd, dat de verplicihting 
tot inlevering van het besdhrij,vingsbiljet 
geenszins rust op alien, Wien zoodan1g 
biljet is ter hand ·gesteld, doc,h alleen 
op hem, aan wien het, wij]. hij belasting
plfohtig wordt geac,ht, ter invulling is uit
gereikt, zo.odat de Redhtbank niet bewe
zen a;c,htend-e · dat het aan den requirant 
ter hand gesteld:e biljet te zijnen. name 
was gestelci en alzo,o in het midden latende 
o± dit biljet ter invulling door den requirant 
aan dezen was uitgereikt, hem niet wegens 
de niet-inlevering daarvan had mogen ver
oordeelen; 

0. daaromtrent: 
dat blijkens het hestreden vonnis ten 

laste van den requirant niet slechts be
wezen is verklaard, dat hem ,door den ge
tuige U. een beschrij,vingsbiljet is ter hanu 
gesteld, <loch, overeenkomstig het hem biij, 
de dagvaarding ten laste gelegde, tevens, 
dal die getuige hem 'dit uitreikte ten 
einde de in dat bilje-t gestelde vragen 
duide.Iijk stellig. en ·zonder voorbehoud naar 
waarheid te b1eantwoorden; 

dat de Reohtharrk requirants strat'baarhei!1 
]6 
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dan wk niet, gelijk ten pnrechte bij plei
dooi. _ is betoogd, heeft afgeleid uit de 
errkele .terhandstelling van een biljet _aan 
-requirant, do'Clh hieruit, dat hem. een -
zij h_et niet uitdrukkelijk te zijnen name 
gesteld. -. bescih1ijvingshiljet ter invulling 
is uitgereikt, we~k biljet hij· vervolgens 
niet tijdig ten kantore van den ontvanger 
heeft ingeleverd; 
. 0. · dat mitsdien ook het b,veede middel 

niet tot cassatie •kan lei den; 
V erwerpt het beroep. 

(Ned. Jur.) 

8 Juni 1914. BESLUJT, houdende .aststelling 
van · voorschriften ten aanzien van de 
ambtenaren en bedienq,en bij den Burgers 
lijken · Pensioenraad, den Militairen Pen
sioenraad, en den Pensioenraad voor de 

•gemeente·ambtenaren· en het Weduwen
en Weezenfonds voor burgerlijke ambte
naren. S. 2:20. 

WIJ WILHELMINA,-ENZ. 
Op de voordracht van Onzen J\linister-van 

Financien van den 3 Jnni 1914, n°. 4l, afdee
ling Pensioenen; 

Overwegende, dat het wenschelijk is geble
ken ten aanzien van de ambtenaren en_beclien
den bij den Burgerlijken Pensioenraad, den 
Militairrn Pensioenraad, en den Pensioenraad 
voor de gemeente-ambtenaren en bet Weduwen
en Weezenfonds voor burgerlijke ambtenaren 
nade·re voorscbriften te geven ; 

·nebben goedgevonden en verstaan: 
Gerekend met ingang van 1 Januari 1913 te 

bcpnlen ttls volgt: 
Art. 1. De ambtenaren worden verdeeld: 
a. bij de Pensioenraden in: 

Referendaris, 
Hoofclcornmiezen, 
Oornmiezen, 
Adjunct-commiezen, 
Klerken, 
Schrijvers op jaarloon: 

b. bij het Weduwen- en Weezenfonds voor 

burgerlijke ambte:ilaren. in : 
Referendaris,: 
Hoofdcommiezen, 
Oommiezen, 
Adjunct-commiezen, 
Klerken, 
Scbrijv'ers op jaarloon ; 

De bedie'nden warden verdeeld: 
a. bij de Pensioeoraden in : 

boden, 
vaste-knechts ; 

b. bij bet Weduwen- en Weezenfoods voor 
burgerlijke ambtenaren in: 

Kamerbewaarder-concierge, 
boden, 
vaste-knech ts ; 

De bepalingen van dit _besluit zijn niet van 
toepassing ten aanzien van. de ,ambtenaren en 
bedienden, tijdelijk bij de Pensioenraden of 
het Weduwen- en Weezenfonds voor bur
·gerlijke;;ambt'enaren ·werkzaatri. 

2. De ambtenaren tot en met den rang van 
adjunct-commies warden benoemd door Ons ; 
de.klerke_n·, scbrijvers op jaarloon en bedienden 
door. Onzen ·Minister van. ;Financien. Op den 
dag van ingang hunner benoeming · vangt 
tevens het genot der bezoldiging aan .. 

3. Bevordering ·i_n rang gescbiedt bij keuze, 
Onverminderd de mogelijkbeid. om in bijzon
dere omstandigbeden vroeger te warden bevor
derd, warden de klerken, wanneer zij daarvoor 
wegens hunne bekwaambeid, gescbiktbeid en 
diep.stijver in aanmerkiug komen, na gedurende 
een jaar bet _maximum-traktement van klerk 
genoten te bebben, bevorderd tot adjunct
commies. Het in dit lid bepaalde is niet 
v_an toepassing op klerken die zijn aanii;esteld 
zonder te hebben voldaan aan bet daartoe af
genomen exarnen of a·an een .daarmede door 
Onzen Minister van Financien gelijkgesteld 
examen. 

4. De klerken warden bij eerste aanstel
ling benoemd uit sollicitanten, die in het 
bezit zijn van bet diploma van voldoend afge
legd examen, uitgereikt door Je permanente 
examencommissie voor candidaten voor de 
betrekking van klerk bij eeri der Departemen
ten v.an Algemeen Bestuur. 

.De eischen, waaraan moet worden voldaan 
zijn vervat in het examenprogram gehecht ·aan 
Ons Besluit van 21 · April 191fl (Staatsblad 
n°. 136). 

In bijzondere gevallen kan door Ons afwij
king van de wijze van benoeming worden 
verleend. · 

5. De bezoldiging der ambtenaren en be

dienden, in artikel 1 vermeld, bedraagt voor: 
d.e referendarissen, tenminste j 3000 en ten 

hoogste f ·ssoo 's jaars:; · 
de h·oofdco_rnmiezen, ten minste f 2400 en 

ten hoogste f 2900 's jaars; 
de commiezen, ten mioste f 1800 en ten 

hoogste f 2300 's jaars; 
de adjunct,comrniezen, ten . minste f 1200 

en ten hoogste f 1700 's jaars; 
de klerken, ten rnimte f 600 en ten boogste . 

f 1100 's jaars; 
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de schrijvers op jaarloon, ten minste f 600 
en ten hoogste f 1200 's jaars ; 

den kamerbewaarder-concierge, ten minste 
f 1000 .en tei:J. hoogste f 1200 's jaars; 

de boden, ten minste f 700 en ten hoogste 
f 900 's jaars; 

de vaste-knechts, ten minste f 600 en ten 
hoogste f 650 's jaars. 

6. De bezoldiging van de in het vorig 
artikel genoemde ambtenaren en bedienden 
wordt bij bekwaamheid, geschiktheid en dienst
ijver verhoogd als volgt : 

voor de referendarissen, telkens na twee ja:ren 
dienst in dien rang met f 200 's jaars, ,totdat 
het maximum is bereikt; 

voor de hoofdcommiezen, na twee, ·vier en 
zes jaren dienst in dien rang totf2fi00,f2800 
en f 2900 's jaars; 

voor de commiezen, na anderhalf, drie, vier 
en een half, zes en acht jaren dienst sedert 
het tijdstip, waarop zij voor · het eerst in bet 
genot zijn getreden eener bezoldiging van 
f 1800 tot j 1900, f 2000, f 2100, f 2200 en 
f 2300 's jaars; 

voor- de adjunct-commiezen, na een, twee, 
drie, vijf en zeven jaren dienst in dien rang, 
tot f 1300, f 1400, f 1500, f 1600 en f 1700 
's jaars; 

· voor de klerken, na een,- twee, vier, .zes en 
acht jaren dienst in dien rang of als tijdelijk 

·schrijver doorgebracht, tot f 700, f 800, /900, 
/1000 en/1100 's jaars, ongeachtof zij v66r bet 
in werking treden van dit besluit den rang 
hadden van eerste: of tweede-klerk:; · 

voor de schrijvers op_ jaarloon, na ·elk jaar 
dienst- als :zoodanig. of- als tijdelijk schrijver, 
met f ·50, tot het maximum van f 1200 zal 
zij n _berei k t ; 

voor den kamerbewaar.der-concierge, na twee, 
vier, zes en acht jaren dienst in dien rang,· 
tot "f 1050, f 1100, f 1150 en f 1200 's jaars; 

voor de· boden, na -twee, vier, zes en acht 
jaren dienst in dien rang, tot f 750, j 800, 
f 850 en f 900 's jaars; 

_voor de vaste-knechts na twee jaren dienst 
in dien rang of als tijdelijk knecht, tot /·650. 
's jaars•; 

De bezoldiging van• adjun_ct-commiezen · en 
van commiezen, die de maximum-bezoldiging;
aan bun rang verbonden; hebben be.reikt en 
die, hetzij wegens bet niet-bestaan van vacat~
res, hetzij omdat de hun opgedragen taak hen 
niet in aanmerking doet komen voor bevor
dering, in hun. rang moeten gehandhaafd blij
ven, wordt, indien hunne ijver en toewijding 
niets te wenschen overlaten, drie jaar na het 

bereiken van de maximum-bezoldiging, ver·· 
hoogd met f 100 en- na nogmaals, drie .,jaar 
andermaal met f 100. 

Eveneens wordt de bezoldiging van-klerken 
als bedoeld in de tweede . zinsnede. van· het 
tweede lid van artikel 3, .die de maximum
bezoldiging, aan hun rang. verbonden, hebben 

. bereikt, . en die niet voor bevordering tot :ad
junct-commies in aanmerking komen, driejaar 
na het bereiken van.de maximum-bezoldiging 
verboogd met_ f 100, na nogmaals drie jaar 
andermaal met f 100 en na wederom drie jaa~ 
nogmaals met f 100, mits hunne ijver en toe.-

. w:ijding niets te. v,enschen overlaten. 
Gaat de benoeming in op een anderen dan 

den eersten dag van een kalenderkwartaal, 
dan worden de gestelde tijdvakken geacht

0 

aan 
te. vangen. met· den eersten dag ·van het on
middellijk daarop volgende kwartaal. 

De tijd, gedurende welken, krachten~ wette
lijk voorschrift, verlof wordt genoten, ter 
vervulling van militairen dienstplicht, komt 
van recbtswege in aanmerking als diensttijd, 
geldig vo_or. de in dit artikel bedoelde periodie
ke tractementsverhoogingen. 

De toekenning van de hierbedo.elde tracte 0 • 

mentsverboogingen geschiedt door. Onzen Mi
nister -van. Financien. 

Gelijkerwijs wordt beslist omtr\)nt latere 
toekenning van eene verbooging, welke ont
houd~n moe~t worden omdat aan de voorwaar
den van toekenning niet werd voldaan. 

Tenzij er reden is om dienaangaande anders 
te handelen, worden, . voor het geval dat een 
of meer verboogingen onthouden worden, de 
verdere periodie)rn verhoogingen zooveel later 
toegekend, als de laatste onthouding beeft 
geduurd. ,,, 

Als diensttijd blijft buiten aanmerking de 
tijd, gedurende welken de ambtenaar of be
diende als zood_anig is .geschorst, alsmede die 
buiten bezwaar van 's Rijks Scbatkist of van. 
het Weduwen- en Weezenfonds voor burgerlijke. 
ambtenaren met verlof doorgebracht, indien 

· bet verlof langer d_an een jaar achtereenvolgens 
geduurd heeft, of verleend is op_ een vrijelijk 
door den ambtenaar of bediende gedaan ver-. 
zoek in zijn .persoonlijk belang. 

yVij behouden Ons nochtans voor om in ge
vallen, waarin een verlof voor ]anger dan een 
jaar achtereenvolgens in 's Rijk~ belang ver
leend wordt, te b_epalen, dat de tijd van 
dat verlof als diensttijd in aanmerking zal 
komen. 

7. Bebalve de voorgeschreven periodieke 
verhoogingen, kunnen tot het ·maximum voor 

16* 
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den rang vastgesteld, ook andere traktements
verhoogingen wordeu verleend, wanneer zij 
in het belang van den dienst wenschelijk zijn. 

De aldus ·verhoogde bezoldiging, alsmede 
tractementsverhooging v66r het in werking 
treden van dit Besluit toegekend, wordt, zoo 
daaromtrent niet anders wordt beschikt; voor· 
toekenning van de naaste en de' daarop vol-· 
gentle periodieke verhooging ·beschouwd als 
vei:kregen door regelmatige periodieke verhoo
ging, na den-daarvoor gevorderden diensttijd. 
Het bepaalde in artikel 6, derde· lid, is toe
passelijk. 

Het vorig lid is eveneens van toepassing voor 
het geval, dat bij de bei10eming eene hoogere 
dan de aan d~n rang ·verbonden minimumbe
zoldiging is- of wordt toegekend. 

Is de bezoldiging niet bepaa]d op:een bedrag, 
dat door regelmatige periodieke verhooging 
kan worden verkregen, dan wordt bij de eerst
volgeilde periodieke verhooging het verschil 
aangezui verd. 

Ten aanzien van· den referendaris, de hoofd
commiezen, commiezen en adjunct-commiezen 
wordt beschikt door Ons; overigens door 
·onzen Minister van Financien. 

8. Onverminderd het bepaalde in artikel 6 
kunnen boven het maximum-traktement voor 
den rang vastgesteld, persoonlijke traktements
verhoogingen worden toegekend aan ambtena
ren wegens den hun opgedragen meer belang
rijken werkkring, zciomede aan ambtenaren en 
bedienden van alle rangen, die zich gedurende 
hun !anger. diensttijd onderscheiden hebben, 
mits de hiervoor benoodigde gelden op de 
begrooting bepaaldelijk voor dit doe! zijn 
beschik baa·r gesteld. 

Ten aanzien van deze verhoogingen wordt 
beschikt door Ons bij gemotiveerd besluit. 

9. Diensttijd v66r het in werking treden 
van dit Besluit in den rang van assistant 
doorgebracht, wordt voor de toepassing van 
dit Beeluit gelijk gesteld met dieilsttijd als 
schrijver. 

10. De ambtenaren, die na 1 Januari 1914 
en v66r de dagteekening van dit Besluit zijn 
aangesteld, worden voor de toepassing van dit 
Besluit geacht te zijn aangesteld met 1 Januari 
1914. . 

11, Het Koninklijk besluit van 5 November 
189(', nu. 72, en Onze Besluiten van 16 October 
1903, n°. 4'2 en 5 April 1911, n°. 28, worden 
ingefrokken. 

Onze Minister van Financien is belast met 
de uitvoer.ing van dit besluit, hetwelk in het 

.Staatsblad zal warden geplaatst en waarvan 

afschrift zal worden gezonden aan de Alge
meene Rekenkamer. 

Het Loo, den 8sten Juni 1914. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, BERTLING, 
(Uitgeg. 23 Juni 1914.) 

8 Juni 1914. BESLUIT,. tot wijziging van het 
besluit van 30 Maart 1904; houdende 
nieuwe bepalingen omtrent de ambtenaren 
der. directe belastingen, invoerrechten· en 
accijnzen. 

WrJ 'WILHELMlNA, ~;Nz.· 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van 3 Juni 1914, n°. 38, afdeeling 
Persone·el ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
1; In artikel 30 vani,Ons besluit van 30 Maart 

1904, n°. 19, vervalt de tusschenzin: ,,voor zoo
veel die te Amsterdam en te Rotterdam betreft". 

2. Dit besluit' treedt in werking op 1 Juli 
1914. 

Onze voornoemde Minister is belast met de 
uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden- aan de Algemeene Reken
kamer. 

Het Loo, den 8 J uni 1914. 
WILHELMINA. 

De Miuister van Financiiin, BERTLING. 

9 Juni 1914. BEsLUIT,'betreffende de regaling· 
van de positie der technici van het Tech
nisch Bureau van het Departement -van 
Koloni~n. S. 221. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister·van 

Kolonien van 21 April 1914, Afd. T. B., 
n°. 27; 

Den Raad van State- gehoord (advies van 
5 Mei 1914, n°. 22); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister van Kolonien van 4 Juni 1914, Afd. 
T. B., n•. 44 ; 

Gelet op Onze besluiten van 21 April 1913 
(Staatsblad n°. 136) en 13 Mei-1913 (Staatsblqd 
n°. 181); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Gerekend met ingang van 1 Januari 1914 te 

be1;alen als volgt : 
Art.' 1. De technici van het Techliisch Bureau 

van het Departement van Kolonien bekleeden 
de rangen· van : 

technisch ambtenaar 2de klasse, 
technisch ambtenaar lste klitss·e, 
ingenieur 3de klasse, 
ingenieur 2de· klasse, 



i
! 

· ii:tgenieur lste klasse_;. 
directeur, chef van het !>ureaµ.· ,_ 
Zij worden door Ons benoemd.el! ,ont;lagen: 
Op den dag van ingang- hunner benoeming. 

vangt _tev_ens het: geno_t. der' bezoldiging aan, 
Bevor_derin"g . in_, rang·_ gesc,hiedt . bij keuzii-, 

~et .dien verstande dat ingepieurs 3de klaiise, 
die' de.- maximum-Jaarwedde hebben ,bereik_t 
bij. beh:aamheid, g!')schiktheid en;' dienstijver, 
uiterlijk, na, drie jaren tot ingenieur.2de klasse 
bevordcrd worden. 

·2. -De.,jaarwedde bed_raagt· voor :. · 
een · technisch. - ainbtenaar ·--.-2de-·klasse, ten 

miristef 1200- en ten -hoogste f 1100:,, · -: ., • 
.:.een,. technisch: ambtena;r ._lste , klasse ·'·ten: 

minste f J800 eh- ten· hoogste f 2900 ;. 
·een. ingenieur: 3de klasse ten minste f 2000 

en ten hoogste / 26oq·; , , , , " -
-e!')n, ,fogenieur 2d_e ,klasse _ ten minste:J 2800 

en ten -hoogste f. 3800 ;·• 
'een ingenieur lste klasse als,minimum/200 

meer dan. de Jaat~t ·aJs ingenieur 2de klasse 
geno~ene en als maximum f 4400; 

den directeur ten minste/4000 en ten hoogste 
f 5000,. ·met dien. verstande; dat,_ een,jngenieu·r, 
lste klasse,_ tot directeur oenoemd wordende, 
/200 verhooging van zijne jaarwedde ontvangt. 

3. De ja!irwedden 'worden bij bekwiamlieid:, 
geschiktheid. en dienstijver verhoogd 'als y6lgt: 
· •voor een technisch _ ambtenaar 2de _ klasse; 

telkens -na een • jaar -dienst in dien: raiig,.·:met_ 
f 100; totdat het maximun_i-vanfl 700js berei],rt; 

voor een. technisch ambteii'aari lste klasse, 
telkens na twee jaren dienst in diei:t rang;-·met 
f 100, _totdat het maximum vanf 2900 is_bereikt; 
.. ;voor, ·een ingenjeur 3de _ ·klasse; telkeiis , na 

· twee jaren dienst in- dien: rang,-'inet f 200; 
totdat het maximum, van f'.2600 is, bereikt; · · 

v:oor eeli-ingeni!')Ur,2de klasse, na twee, vier, 
zes, acht en elf. jar.en· dienst. in. dien rang, 
telkens •,met f 200, totda:t. het, maxiniu~ van 

· f 380.0 is -.bereikt ; , 
voor eeh. ingenieur, lste klasse, telkens· ha 

twee- jaren· dienst •in dien ·rang;,,met'-f. 200; 
totdl).t ,het: maximum. van_ f,4400, is .liereikt·; 

--voor> den_ directeur, · ,telkens nit· twee. jaren· 
dienst in,:dien, •rang,, met f 200; totdat het 
maximum. van .f -5000 is bereikt·. . _ 

-4. Gaat ~ene benoeming in op eer/anderen 
dan deh eetsten dag van. een ,kalenderkwartaal, 
daii .. worden de in artikel 3 ,gestelde .tijdvakken 
·geacht aan te vangeli. met den eersten dag 
van het-onmiddellijk daarop volgende, kwartaaJ; 

D,e in- ·.artikel 3--bepaalde .traktementsver
hoogingen, voor zoover zij-I\iet met eene·-be> 
vordering .in rang.·-gepa;ml-· gaan·; worden- t(!e" 

gekend, door Onzen Minister ,va1f Kolonie.n:, 
die eveneens beslisLoriltrent latere•toekenning. 
van· eene verhoogi~g? welke onthoudeli moest. 
worden, omdat aan, de voorwaarden van toe-. 
kennfog nief .werd v.oldaan.· ., -

Tenzij er reden is om dienaangaande anders· 
te. handelen,,-wor~en;vocir · het ·geval dat· een~ of 
meer ,verhooginge_n ,onthouden werden;,de ver,· 
dere periodieke verhoogingen.zooveel later toe
. gekend als de laatste_ onthouding heeft geduurd, 

-De .tijd,, gedurende-·welken-, krachteiis wette0, 

lijk: · voor.schrift, .verlof ·,w<irc\t ,gen<iten ter 
vervulling van· militairen • dielistplicht,. k<imt . 
van }ech~swege in aanmeJking' · -als. diensttijd 
voor 'peri~dieli:e ':tr:ikteinent~verhooging. - : · , 
, Als : diensttijd: vooi- .die· verhooging .blijft 

buiten aanmerking de, tijd, gedurende :welken 
de .amlitenaar :als. zoodanig· is ·gesch9rst, als-_ 
met.le die buiten,liezwaar-van '.s·Rijks schatkist 
met verlof doorgebracht;.,)~dien· het ve~lof 
lang'er :dan Aeri 1·jaar achtereenvolgen~ heeft 
geduurd· of. verleend is. ·op-.vrijelijk. door den 
ambtenaa:r gedaan •verzoek in zijn persoonlijk 
belang. Wij behoude~ Ous_ nochtans vo·or om _ 
in. gevallen, ·waarin, een: verlof voor lanier,dan· · 
een jaar achtereen·volgens in' 's Rijks belang 
verle~rid,,wor.a.W te'· bepalen;··dat·•de .tijd • van 
dat verlof 'als. dienst~ijd voor periodieke trakte
men tsverhociging in· aaiimerki:iJg·. zal-kon'ien: :-

5i , Behal ve :dee· :voorgeschrev:eii' ;perio-aieke 
verhoogingen, Jmnnen, tot het·ma·ximum: voor 
den rang vastgesteld, o'ok aridere verhoogingen 
van ja~rwedde worden, verleend;r -wanneer'. zij 
i:iJ.i het belling van ·den dienst wenschelijkzijn,· 

Daaromtrent ·wordt door Ons beschikt .. 
·:De aldus verhoogde • jaarwedde -.wordt;- zoo 

daaromtrei:tt niet · anders· wo'rd_t ·be~chikt, voor:: 
toekenning van:-de rniaste .en,.de 0 daarop v.ol
gende periodieke-verhooging~n, ·beschouw:d•.als 
verkregen door regelm:i;tige 'periodieke -verhoo
ging, :na den· daarvoor ,gevorderden. diensttijd. 
· Het vorig : lid- fa eveneens · van , toepassin•g 

vo<ir h~t geval, dat bij benoeming. eerie'lioogere 
dan de· aan ·· den rang., verbonden minimum
jaarwedde wordt .foegekend. · ,.-. · .-, ,_:- .-

·Is· de jaarwedde 'niet bepaald:op een bedrag·/ 
dat door· regelmatige· ·periodieke:•verhooging
ks.n ·.worden ·verkregen, .d'an_:wordtsbij:de eerst::
volgehde periodieke verliooging ,het -, verschil 
aangeiuiverd. _ -

6. Onverminderd · het bepaalde ih. artikel' 3 
kunnen boven het maximum der wedde·,- voor 
den rang. vastgesteld,-aan technici persoorilijke 
tractementsverhoogingen -, word.en toegekend 
wegens ·den hun opgedragen meer, belangrijken' 
werkkr.ing;- of :wanneer. -zij" zich gedurende 
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hunnen langen diensttijd onderscheiden hebben, 
mits de hiervoor benoodigde gelden op de 
begrooting· bepaaldelijk voor dit doel beschik
baar zijn gesteld,. Ten aanzien van deze ver
hoogingen wordt beschikt door Ons bij gemo
tiveerd besluit. 

7. Voor de .technici, die -op 1 Januari 1914 
in dienst waren, wordt de jaarwedde, die zij 
op dien datum genoten of waarop zij te rekenen 
van dien datum door Ons onafhankelijk van 
dit besluit alsnog worden gebracht, aangemerkt 
als verkregen . door regelmatige periodieke 
verhooging na den daarvoor volgens dit besluit 
gevorderden diensttijd. 

Onze Minister van: Kolonien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 'Staats
blad· zal :worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den lfaad van State 
en· aan de Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den 9den Jnni 1914. 
WILHELMINA. 

De Minister van Koloniiin, TH. B. PLEYTE. 

(Uitgeg. 23 Juni 1914.) 

9 Juni 1914. BESLUIT, hondende wijziging 
van het Algemeen Reglement op den 
loodsdienst, vastgesteld bij Koninklijk be
slnit van den 22sten J annari 1902 (Staafs
blad no. 5) en laatstelijk gewijzigd bij 
Koninklijk beslnit van den 30sten Mei 1908 
'(Btaatsblad n°. 192). S. 222. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

· Op de voordracht- van Onzen Minister van 
Marine van den 29sten April 1914, Bureau G1, 
n°. 50; 

Gezien de wet van den 20sten Augustus 
1859 (Staatsblad no. 93), gewijzigd bij de wet 
van den 6den April 1875 (Staatsblad n•. 62); 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
26sten Mei 1914 n°. 18); 

Gezien h_et nader rapport van Onzen Minis, 
ter van Marine- van den 5den Juni 1914, 
Bureau G1, n°. 71; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Met ing,rng. van .den eersten Augustus 1914 

het bij . Koninklijk besluit van· den 22sten 
Jiniuari 1902 (Staatsblad n°. 5) ·vastgesteld en 
laatstelijk bij Koninklijk. beslnit van,den 30sten 
Mei 1908 (Staatsblad n°. 192) gewijzigd Alge
meen Reglement op den loodsdienst te wijzigen 
als hieronder nade_r is aangegeven. 

Artikel 6, 7de lid, wordt gelezen: 
,;De hulploodsen komeri tot het'Joodsen van 

schepen met grooten diepgang eerst in aan
merking wanneer geen binnenloodsen ·meer 
beschikbaar zijn. Wanneer zij tot bet loodsen 

van schepen worden aangewezen, drugen .zij 
het loodsmansteeken.''. .. 

Artikel 19 wordt -gelezen: 
,,De loodsschippers der lste klasse, de lood

sen, de hnlploodsen en de loodskweekelingen 
der lste klasse· genieten · in den regel geen 
vaste bezoldiging; aan hen kan een vast maand
geld worden toegekend boven het loodsaandeel 
op die standplaatsen, waar de geringe opbrengst 
der loodsaandeelen• daartoe· voldoenden-:grond
geeft. 

De door de loodsen van elk vaartuig bij den 
zeeloodsdienst -verdiende loodsaandeelen war
den, na aftrek van een door den Minister van 
Marine vast te stellen bedrag;' strekkende- tot 
vergoeding der uitgaven bedoeld in• art; 43, 
tweede iid, verder verdeeld als volgt: 

voor den loodsschipper _der lste klasse en den 
hem bij ziekte, besmetverkJaring van zijne wo
ning en schorsing vervangenden !0ods 11 / 2 dee!, 

voor den loods . ; . 1 
,, loodskweekeling der 1 ste 

klasse . . . . . . . 2/a ,; 
De door de loodsen vnn den binnenloods

dienst verdiende loodsaandeelen · worden ver 
deeld voor elke standplaats of elken post: 

voor den loods . . . . 1 dee!, 
. hulploods . , . 2/ 1 ,, • 

De loodsaandeelen, verdiend door de loods
kweekelingen- der lste klasse', die niet zijn in
gedeeld bij de beriJanning der zeeloodsvaar
tuigen, worden verdeeld voor elke standplaats: 

voor den loodskweekeling· ·der lste 
klasse . . . . . . - . · . . . 1 dee!. 

De loodsschippers der 2de klasse, de loods
kweekelingen der 2de klasse, de mntrozen, de 
matroos-koks, de kwartiermeesters, d@ roeiers, 
de· machinisten, de eerste'stokers, de tweede 
stokers en de hulpstokers . genieten in den 
regel vaste maandgelden. 

In plaats van aandeel in het loodsgeld, kan 
vast maand- of daggeld als loon worden toe
gekend aan loodsen, . hulploodsen en loods
kweekelingen der lste klasse, die als .vaste 
zee- of binnenloods dienst doen op in geregelde 
beurt varende stoomschepen of op de ver .. 
schillende Rijksschepen, gednrende de oefe
ningen, proeftochten en hydrographische op
nemingen.'' 
. Artikel 20 wordt gelezen :· 

,,li:Jgeval van ziekte, verwonding of gebre
ken, in en door den dienst bekomen, kan de 
lijder door geneeskundigen in dienst van het 
Rijk of door particuliere geneeskundigen voor 
Rijks .. reker:ing · ~vorden . l>ehaodeld, en in een 
Rijks hospitaal, bij particulieren of irr ecne 
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bijzondere inrichting voor" RiJks reke'ning wor
den verpleegd ; een eri ;nde~ naar regeleri door 
den Minister van Marine vast te stelleri. 

_Aan vaste zee- en binneriloodsen, die niet 
in eene ploeg •zijn opgenomen, loodsschippers 
der 2de klasse, loodskweek~lingeri der 2de 
klasse, kwartiermeesters, roeiers, matrozen en 
matroos-koks, zoomede-aan machinisten, stokers 
en hulpstokers, voor zoover die niet van <le 
zeemacht zijn gedetacheerd, wordt, waimeer 
zij door ziekte, verwonding of gebreken, niet 
in en door den dienst ·bekomen, tijdelijk ver
hinderd worden hunnc _betrekking_ ._waar te 
nemen, ingeval de verhindering !anger dan 
vier· _weken mocht duren, waarna hunne ver
diensten zullen stilstaan, alsdan tijdelijke onder
stand t'oegekend naar de regelen en tot het 
bedrl!g, door den Minister van Marine te be-
palen. · · 

Alla ziektegevallen Ii:i.'oeten ten genoege van 
den Inspecteur worden gecon.stateerd.". 

Artikel 22, het eerste lid. wordt aangevuld 
met: 

,,met vermelding van het tijdstip waarop de 
Joods wordt verlangd." 

Artikel 33, het laatste lid wordt gelezen: 
,,Een loods hierin nalatig blijvende, wordt 

naar omstandigheden gestraft met eene boete 
van f I tot f 7.50." 

Artikel 36, het tweede lid vervalt. 
· Artikel 43 wordt gelezen : 
,,In de voeding aan boord der vaartuigen 

van het loodswezen ·wordt door de bemanning 
zelf voorzien ; voor zooveel de zeeloodsvaar
tuigen betreft, volgens regelen door den Mi
nister· van Marine vast te · stellen. 

De uitgaven voor de .voeding op de dagen 
dat de vaartuigen in zee of varende zijn, wor
de~ door het Rijk vergoed door, voorzooveel 
de bemanning der zeeloodsvaartuigen betreft, 
bij de vaststelling van de percentsgewijze aan
deelen in de loodsgelden inet die uitgaven 
rekening te houden, en door aan de beman
ningen der overige vaartuigen op de dagen 
dat zij varende zijn een voedinggeld uit te 
keeren : voor den schipper van f I per dag 
en voor de overige opvarenden van /0,60 per 
dag en per hoofd. 

Eveneens zal aan de bemanning van een 
vaartuig op de dagen, dat het wegens het 
ondergaan van herstelling·en of het verrichten 
van bijzondere dienstep_ buiten de standplaats 
dier bemanning verblijf houdt, een voeding-

' geld worden uitgekeerd voor den schipper, 
loods en machinist ·van f I en voor de overige 
opvarenden van f 0,60 per ·dag en per hoofd." 

Artikel 60, het tweede lid· wordt gelezen: 
,,lndien naar meening van den gezagvoerdet· 

het schip niet naar' behooren is geloodst of de 
loods niet tijdig heeft gewaarschuwd dat van 
het dieplood gebruik moest worden gemaakt, 
moet de gezagvoerder daarvan in het certificaat 
melding maken." · . · 

Artikel 6:,!, 'sub 4°., wcirdt gelezen: 
,,Wanneer de gezagvoerder van een schip 

in zee 'of ter reede, nadat de loods reeds aan 
.boord is, met het onder '<lei! of onder stoom 
gaan verwijlt, ofschoon weder, wind of getij 
zulks niet beletten ·en liet oponthoud !anger 
duurt dan 2 uur gerekend vsn het oogenblik 
dat de loods aan boord kwam, of wanneer het 
vertrek van · een schip uit een haven of dok, 
nadat de loods reeds aan boord. is, door om
standigheden, onafhankelijk van weder, wind 
of getij wordt vertraagd en het oponthoud 
!anger duurt dan, 2 uur, gerekend van het 
tijdstip · waarop de loods aan -boord was ver
langd." 

Artikel 69 wordt gelezen : 
,, De- loodsen zijn wegwijzers en raadgevers 

van de gezagvo·erders. 
De loodsen moeten zich onthouden van 

rechtstreeks ingrijpen in het besturen van de 
schepen; als daar is : zelf commandeeren, de
handel van de • telegraaf hanteeren, den roer
ganger vervangen, enz. 

Zij zijn gehouden zich jegens de gezagvoer• 
ders ·en verdere aan . boord , zijnde personen 
beleefd en - behoorlijk te gedragen, op eene 
boete van f 2.50 tot f 7 .50. 

De gezagvoerders en verdere aan board 
zijnde personen zijn jegens den loods weder
keerig bescheidenheid verschuldigd." 

Artikel 72 wordt gelezen : 
,,Bij hunne aan boord komst zijn de loodsen 

verplicht, in overleg met den gezagvoerder,
de hoogte te bepalen, waarop het schip zich 
bevind. Zij moeten vernemen naar den diep
gang des bodems, naar zijne bezeildheid, de 
afwijking van het kompas, on, zwaarden voe
rende, naar hun diepsteken, alsmede naar-de 
hoedanigheden en. gcbreken des bodems,. ten 
einde bi}, hun voorlichting van den gezftg
voerder daarmede .. rekening te· houdeu-;' Bij 
verzuim worden zij gestraft met gehccle of 
gedecltelijke inhouding van het aandeel in bet 
loodsgeld. 

Ingeval deze opgaven niet met de :vereischte 
n·au wkeurigheid door de gezagvoer.ders. warden 
gednan, ·zijn de loodsen voor de daaruit ont
staande gevolgen niet verantwoordelijk." 

Artikel 73 wordt gelezen : 
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,,Tndien de gezagvoerder de· raadgevingen 
van den !oods niet op.volgt, is de lqods voor 
de· daaruit ontstaande gevolgen niet verant
woorde!ijk. 

Hij zal den gezagvoerder, zoo mogelijk in 
bijzijn van een lid der scheepsbemanning, ver
klaren dat de veiligheid van het sc.hip gev.aar 
loopt, hem naar zijn beste weten me.t raad 
blijven dienen, en van het voorgevallene ·dade
lijk verslag doen aan den Commissaris ter 
standplaats van aankomst." 

Artikel ·74 wordt gelezen: 
,,Het wordt den loodsen .uitdrul.kelijk. be

v·olen zich te overtuigen dat het diep)ood 
steeds voor het gebruik gereed ligt en aan te 
geven wanneer daarvan een tijdig gebruik 
moet worden gemaakt op straffe van geheele 
of gedeeltelijke inhouding van het aandeel in 
het loodsgeld." 

Artikel 78, lste regel, achter ,,verplicht" in 
te voegen : ,,den gezagvoerder aanwijzing te 
geven ten aanzien van". 

Artikel 79, lste· lid, wordt gelezen : 
,,De loodsen zijn verplicht den gezagvoerder 

aanwijzing te geven ten aanzien van de ge
schiktste manoeuvres met het schip te maken 
om de beambten der in- en uitgaande rechten 
aa·n, boord te doen· Immen; zijnde het hun, 
zonder verlof, niet geoorloofd mede_ te werk~n 
tot doorvaren, zonder dat de schepen inge• 
klaard zijn, tenzij door stormweder of andere 
buitengewone omstandigheden daartoe gedwon
gen; terwijl het uitvaren, zonder uitgeklaard 
te zijn, nimmer geoorloofd is." 

Onderscheidingsteekenen voor de loodsvaar
tuigen van de verschillende Districten en Zee
gaten. 

(behoorende bij artt. 21, 22 en 23). 
In het hoofd ,, Bijzonder teeken, te voeren 

aan den nok der gaffe!, aantoonende.het district, 
waartoe het loodsvaartuig behoort" vervallen 
de woorden ,,te voeren aan den nok der gaffe!,". 

Het' woord ,,standaard" in het bijschrift naast 
de onderscheidingsteekenen n°. 2 en n.0 • 4wordt 
vervangen door het woord ,, wimpel". 
. De winipel n°. 5 (zeegaten van Goedereede, 

Maas en Brouwersh~ven 4de en 5de· District) 
wordt vervangen door een wimpel ~ls ·11ange
geve.n onder n°. 2 (Zeegaten der -Monden va~ 
de Eems lste District), met dit onde.rscheid 
dat het ¼ gedeelte van den wimpel niet ):>lauw 
doch rood is gekleurd; daarbij wordt het bij
schrift ,,Elke kleur ter breedte van ¼ !deed." 
gelezen: ,,Elke ldeur breed ½ kleed en ter 
lengte van 1/~ van den wimpel." 

Ooze Minister· van l\farine is belast met de 

uitvoerh1g van dit besluit, dat in -het Staats
blad geplaatst en in afschrift .medegedeeld zal 
worden aan den Raad van State, aan de Alge
meene Rekenkamer en aan Onze Ministers van 
J ustitie, van Binnenlandsche. Zaken, van Fi
nancie~, van Waterstaat en van Landbouw, 
Nijverheid en Jlandel· tot informatie. 

Het Loo, den 9den Juni 1914. 
WILHELMINA. 

De Min. van Marine, J. J. RAMBONNET. 
(Uitgeg. 16 Jimi 1914.) 

11 Juni 1914. BEsLUIT, .tot·schorsing van het 
besluit van den Raad der gemeente Aar- . 
landerveen van 12 Mei 1914, strekkende tot 
invoeging van artikel 10, a, in en wijziging 
van, het algemeen politie.reglement. dier 
gemeente. S. 223. 

Geschorst tot 1 Decmnber 1914. 

' 11 Jimi, 1914. BESLUIT; tot nadere aanvulling 
van het besluit op de. Indische Bestuurs
opleiding. S. 224. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordrachten van Onzen Minister 

vanKol<;mien van 12 Maart 1914, Afdeeling D, 
n°. 45, en van 11 Mei 1914, Afdeeling D, n°. 49; 

Den Raad van State gehoord (adviezen van 
den 24sten Maart 1914, n°. 33; en van 2~ Mei 
1914, n°, 22); 

Gezien het nader rapport van Onzen· voor
noemden llfinistervan 8 Juni 1914, Afd. D, n°. 7· 

Hebben goedgevonden en verstaan : ' 
Eenig artikel. 

·Het eerste lid van artikel. 5, sub I, litt. e, 
van Ons besluit op de Indische Bestuursop
leiding (Nederlandsch Slaatsblad 1907, n°. 71, 
Indisch .. Staatsblad 1907, n°. 230), zooals die 
bepaling luidt ingernlge Ons beslnit van 2 Ja
nuari 1913, n°. 28 (Nederlandsch Staafsblad 1913, 
n°. 1, Indisch Staatsblad 1913, n° .. 237), wordt 
gelezen als volgt: · 

het .eindexamen van de openbare handels
scholen met tweejarigen cursus te Amsterdam, 
Gfroningen, Haarle1n, Ha,·lingen, Rotterdam,, 

Utrecht, Vlissingen en En[!chede (afdeeling van 
de Nederlanasche school voor Nijverheid en 
Handel al'daar), van de bijzondere handels
scholen met .tweejarjgen cursus .van het Cani
sius College · te Nijme,qen en· het College 
St. Willebrord te Katwfjk aan den_ Rifin, van 
de handelsschool deel uitmakende van de 
Middelbare school voor Handel en Administra
tie te 's-Gravenhage, en van de aan de Prins 
Hendrikschool te Batavia verbonden openbare 
handelsschool met tweejarigen cursus. 
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Onze .Minister van Kolonien is belast met 
de uitvoering van.dit.besluit, dat in-het Btaats
blad zal worden geplaatst en- waarvan 'afschrift 
zal worden gezonden· aan den Raad van· State 
eri aan de Algemeene Rekenkamer. · 

Het Loo, den llden Juni 1914. 
WILRELMIN A, 

De Mini81'er van Koloniiin, TH. B. PLEYTE. 
(Uitgeg. 27 Juni 1914.) 

12 Juni 1914_ BE~LUIT, houdende machtiging 
tot uitgifte van schatkistpromessen vol
gens de wet van 5 December 1881 (Staats
blad n°. 185). S. 225. · · 

12 Juni 1914. BESCHIKKING van den Minister 
.. van Binnenlandsche Zaken betreffende de 

zitting van het boofdstembureau in ver
band met de verkiezing van Jeden van den 
raad der gemeente Nijkerk. 

De Minister .. van Binnenlandscbe Zaken; 
Gelet op art. 93, derde lid, der Kieswet ; 
Heeft goedgevonden, nu ingewonnen advies 

van Gedeputeerde Staten van Gelderland, te 
bepalen, dat in het kiesdistrict voor de ver
kiezing van leden van den raad der gemeente 
Nijkerk, de zitting vnn het boofdstembureau 
tot het vaststellen. van den uitslag der verkie
zing gehouden .. wordt • onmiddellijk ifa afloop 
van de ·werkzaamheid bedoeld in art.-9::l, eerste 
zinsnede, der Kieswet. 

's Gravenhage, 12 Juni 1914 .. 
Voor den .Minister, 

De Secretm·is-Generaal, J. B. KAN. 

15 Juni 1914. ARREST van d·en Hoogen Raad. 
Ten onrechte 1,eeft de Rechtbank besli~t, 

dat bij het bepalen van de werkelijke 
waarde volgens art. 92 Ont. wet niet mag 
worden gelet op de bestemming, welke 

· volgens het uitbreidingsplan van overheids
wege aan het te onteigenen perceel is ge
gev en. 

De Rechtbank, die het te onteigenen 
terrein als bouwgrond heeft beschouwd, 
heeft bet beroep ·van de onteigenende partij 
op de omstandigheid, dat bet terrein, is 
bestemd tot straat, terzijde gesteld op gron-

. den aun inhoud en strekking der wet ont
Jeend, welke alzoo aan toetsing in cnssatie 
onderhevig zijn. 

(Onteig. wet· a.rt. 92.) 

Voorzilter: Jhr. Mr. S. Laman Trip. 

· .Raden: Mrs. S. Gratama, A .. J. L. Nypels, 
J. A. A. Bosch en A. P. L. Nelissen .. 

1914 

. • Jhr.- Mr. E. Tjarda van Starkenborgh 
Stachouwer, q.,q ,eischer- tot · cassatie van 
een vonnis der A_rr.-Rechtbank te Gron!Il
gen van 8 Mei 1914, advocaat Mr. J, I1. 
Telders 

. t.egen: 
G. H. Riepma, timmerman, wonende te 
Groningen, verweerder, ~dvocaat • Jhr .. Mr. 
W. M. de -Brauw. 

Conclusie van den Advocaat:Generaal Mr. 
R. B. Ledeboer. 

Als cassaliemiddelen zijn voorgedrngen: 
I. Schending of v'e:rkeerd'e .• toepassing van 

de artt. 151 Gron<lw~t, 37, 40, 77, 92- der 
Wet van 28 Augustus 185:J_ (S. 125), rege
lende de ont-eigening ten algemeenen nutte 
gewijzigci. bij de w'elt:en van 1 Jum 1861 
(S. - 54), 29 Maart 1887 (S .. 52) en. van 
22 Juni 1901 (S. 158), 27, 28 der Wo
ningwet; 

doordat de Rechtbank bij, de bepaling der 
werkelijke waarde van een onteig-end ter
rein (naar hel voorschrift van arL 92 0. W. 
aan le merken als de som, die het hacl 
kunnen opbrengen in het tijdperk_ van 12 
Maarl 1911 tot 12 Maart HJ12) buiten reke• 
ning .Jaa,t, ctat de grond, -die mo_es-· ~t tuin: 
grond was en is, bij• een uitbreidingsplan 
in -1908 is bestemd tot straat, ·en schacle
loosstelling toekent · als. ware_ die _gron<ll 
bouwter1;ein, althans gesCJhikt om door be
bouwing. met huiz~n te warden geeJs:ploi
teerd, zulks -op :grond, dat de bestemming 
bij uitbrn-idingsplan de:n groncl. niet van 
aard kan ·-veranderen en geen invloed kan 
en mag heb'ben op de werkelijke waarcl'e 
daarvan in het tijdpe,rk, bedoeld biJ art. 
92 0. W. voor het geval- de waarde moet 
worden bepaald in cas van eventueele 
on teigenmg ; 

ten onrechte,. daar de wet bij deze soha
deloosstelling alleen met vennoedelijke op
brengst, niet met d_e door de Rechtb•ank 
gebez-igde fid1e rekening houdt. . 

II. Schending of verkeerde toepassmg 
van de artt. , 4, 27, 30, 32, 34, 36, 37, 
41 der bovenaangehaalde wet van 28 
Augustus 1851 (S. 125), 235 Rv., doordat 
de Rechtba:r;k eene post voor · ~vaardever
~indering van nie-t-onteigende _goederen uit
trekt, hoewel• over waa.rde".'ermindering -
welke de onteigende clan ook niet beweerd 
had - deskund_igen geen )Ye_rioht hebben 
uitgebracht. 

De ·Rechtbank .l)ad i~ · ·_de eerste plaats 
vast te . stelleq, w~l·ke de aard' was _van 
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den: te onteigenen grond op het oogen
blik. 'der ·onteigening • en hoewel z:iJ ·het 
1{iet uitdi:ukkelijk zegt, valt uit den s·am:en
hang· van hai:e overwegingen wel af te 
leiden, dat door haar het onteigend goed 
werd aangezien, als ook op het 002enblik 
der onteigeiling, te verkeeren in den• toe
stand · van bouwterrein, althans als gescihikt 
om door bebo-uwing met ·nuizen te worden 
geexploiteercl: Als Ide werkeli;ikf,l '· waarde 
bedoeld in art. 40 0. W. · heeft ziJ' dan -
zooals ook behoorde -'-- aangemerkt de S()m, 
die dit aldus nader bepaald goed; · onder 
de vo,orwaarde in art. 92· 0. W. o:insohreven, 
had kunnen · ophrengen in het tijdvak van 
18 tot 6 maanden v66r de nederlegging van 
het, in art. 80 der Wet bedoeld plan, 
alzoo · in dit geval in het tijd:vak 12 Maart 
1911 tot 12 Maart 1912. Eohter heeft zij 
daarbij uitdrukkelijk ter zijde gesteld, elken 
inv1oed die het uitbreidingsplan van de 

. Gemeente Groningen missoh!en · zou ·-kunnen 
heb'ben- mtgeoeilenu (vg1. Ii. R. 22 Januar1 
1912 W. 9307, 9 Janua.t1 1914 W. 9612 
(N. J. 1914 bi. 363 Red.) en 20 April 
1906 W, 8369; 'zie ook Jhr. de Jong van 
Beek en Donk, praktijk der · W oningwet 
hl. 269). 
- De Reohtbank heeft ken1ijk · aangenomeri, 
dat bij K. B. van 19 Mei 1908 (S. n°. 132), 
genoemd uitbreidingspla.n is goedgekeu:rd en 
dat daarop het nu onteigend -terrein ·:is 
bestemd · tot straat, in elk , geval · is zulks 
c(oor de Gemeente Groningen in het proces 
beweerct en daaraan vastgeknoopt het he, 
toog, dat= het terrein iil 19ii/12 -'-- en 
bedoeld zal wei zijn ook op het tijdstip 
der onteigening, - niet als bouwterrein 
fon worden ia angeinerkt en dus riiet, in 
de ,in aanmerking komende periode, als 
zoodanig zou hebben kmmen worden ver
kocht. · De Roohtbank overweegt nu in de 
;everide overweging, dat de Genieente Gro
ningen, daarmede kenlijk heeft willen doen 
zeggen, dat o,p, het terrein -een, bou;w'
verbocl · zo:u· rusten. · Besternming tot straat 
h1j een uitbreidingsplan (art. · 28 Woning
wet) en e()n houwverbod (art; 27 dier Wet), 

· l'iijn -echter van elkander· onderscheiden en 
hef eernte- kan gesc>hieden, · zonder ciat men 
nog · tot~ het -1a:atste overgaa:t. Zai nien . nu, 
omdat h.et hier betreft, 's Rechfers O'!)•vattiiig 
van· eene bewe:ring van eene gedingvo,erehde 
partij, als in cassatie vaststaand moeten 
aanrnimen, dat een· bouwver'bod · is uitge
vaardigd? Mij dunkt, dat nit het vonnis 

we1 bn . worden · · a:fgeleid; ,dat dit niet 
overeenkomstig de hed:oeling der Re0htbank 
ZOU zijn, zij spreekt · verder steeds alieen 
van· de hestem:ming tot straat biJ1 het uit
breidingsplan· gegeven en schijnt dus zelve· 
niet aan een eigenlijk bouwverbod kra'chtens 

. de W o·ningwet,' te denken. Hoe het overigens 
zij, · voor de beslissing over het cassatie
m1ddel maa:kt · het geen versohil. 

In de volgende rechtsoverweging. zegt de 
Rechtbank dan, ,Jdat de besteinming die 
eene Gemeente· · bij een uithreiclingsplan 
wense<ht te geven aan · eemgen gronu m 
de naaste toekomst, ·dien grond niet v11,n 
aard kan doen veranderen en· geen invloed 
kan en · mag hebben · op · de werkelijke 
waarde biJ art. 92· 0. W.·, voo,r het geval 
die waarde moet worden hepaald in cas 
van eventueele onteigenilig", wiat nader 
wordt gemotrveerd in deze en- de volgende 
overwegingen en I,eidt .tot ·.a.e oonclusie, 
dat blij de- bepaling der waarde van te ont
eigenen · goederen geen rekening mag worden 
gehouden- met ·een uitbreidingi,plan. 
· De· beslissing is geenszins feitelijk_- De 
Rechtbank -heweert niet, dat in. dit speciaal 
geval, dle . hestemining· , tot · straat, - · C'.q: 
een bouwve:rbod; --' geen invloed had op 
de waarde van · dit' terrein, maar -houdt 
staande, met een beroep op de hedoeling 
van den wetgever, dat ,,bij • onteigening'' · 
de eventueele invloed ·van de bedoelde 
bestemming - of van 'een b·ouwverbod -
moet'- worden uitgeschakeld, ZiJ ontkent dus · 
niet, dat bestemming· tot straat enz. in 
Ii.et algemeen weiliCJht invloeci op de waarde 
v·an een terrein- z:ou kunnen heb'ben, zij -
o!llderzooht niet o'f en zoo ja naar welke 
richtin:g dit L c .. 'het · geva} is "geweest, 
doch · zij geeft hare, voor alle gevallen 
geldende op-vatting, van· de, ~trekking van 
art. 92 ·-0. W., ··.spe0iaa1 me,t betrekking 
tot de daarin verva.tte nadere. _bepaling 
van het begrip ,,wer-kelijke waarde" der te 
onteigenen go,ederen, De- juistheid van- die 
op-vatting mag dus· in cassatie worden on
deriocht· (verg. conclusie. van den adv.
Gen. Mr. Ort, voor arr. H .. R. 29 Mei 
1.910 W. 9057). Want a1 zij tbegegeven, dat 
de Rechter vr[j! is, op, groiid: van. feitelijke 
gegevens, in het bepalen van aa.rd en 
waarde van cl'en grond, indieri. hij eohtei: 
op gronden aa:n de we·t ,ontleend, meende bi.] 
zijne .. b.eslissingf dienaanga.and:e, · een b1e
paal!J.e~ factor 'in ·:geen g-eval 1 ;m rekening 
te mogen, ·brengen, .. zou . hij 1

, • indien zijne 
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opvatting onjuist ware, wel, degelijk cle 
wet heb'ben gesohonden ·of verkeerd toe
gepast (vgl. H. R_. 3 April 1890' W: 5856 
en 14 Maart 1912 W. 9331). 
· Als ,,werkelijke · waarde" geldt biJ de 
onteigenmg in het belang van ·,ae volks
hu:isvesting - voor zoover thans van be
lang - de som die de goederen elk in 
het bizonder hadden kunnen op'brengen 
in het in art. 92 0. W. bedoeld· fodva:k, 
bijaldien alle goed,eren op welke het be
sluit tot onte1gening betrekking had, in 
dat tijdperk ten verkoo·p waren aangeboden. 
Noch in genoemd .. art. 92, noc,h m eenig 
antler wetsartike1 wordt voor het geval van 
onteigening uitdrukkelijk ter zijde gesteld, 
eemge omstand1gheid, die op de aldus te 
vinden werkelijke waarde van invloect zou 
kunnen zijn, · ook dus niet de bestemmmg 
biji uifillreidingsplan. van den grond tot 
straat ot. bouwverbou van overheidswege. 
Eri evenmin ·· ligt zoodanige b'eperking in 
de wet opgesloten. Wat men alleen buiten 
beschouwing heeft Willen laten en ·wat 
tengevolge vfaln het vastleggen van het 
tijdstip · 'der waardeberekening, van zelf 
buitern 'beschouwing blijift, is alleen de 
invloed die het onteigeningsplan in art .. 80 
0. W. bedoeld en waarnaar art. 92 ".er
wijst, zou kunnen .beb'ben, maar dan ook 
onverschilhg of dit ten voordeele of ten 
nadeele van 'den eigenaar zou werken. 

De Rechthar1k se1hijnt bij de motiveering 
haar bovenvermelde o-pvatting in de tiende 
en elfde reohtsoverweging ,,onteigeningsl
plan" (80, 92 0. W.) en ,,uitbreidingsplan" 
(28 W. W.) niet uit elkander te heb'ben 
gehouden, want bij, haar beroep• op 's wet
gevers bedoeling met de bepaling van art. 
92, ziet zij voorbij, dat men daar'bij heeft 
te denken q,an het ,,onteigeningsplan" en 
dat daaraan invloed in- welke richting ook 
is ontnomen, terwij1 dan verder aan de 
beweegreden die de wetgever had· om dat 
-le doen, geen argument kan worden ont
leend om de invloed van een ,vooratgaand 
.,,uitbreidiin.gsp,laln" ter zijde ·te stellen. En 
d:e Rechter was te minder gerechtigd om 
dien invloed ".an het uitbreidingsplan blui
te11 rekening te steHen, omdat niet alleen 
de wet zulks niet voorsohrijift, en• zi;J ook 
deze factor ci:.q vrij zijne werking la.at 
hebben, maar bovendien Mijkens· het ,,ver
slag" (Bijl. Hdlg. 2e K .. 1900/01 n°. 34 
-V ·M. blz .. 35)·. de v-raag of b'i,r ·de vast
stelling der werkelijke waarde, op . de be-

stemming volgens een uitbreidingsplan mag 
worden gelet, qnder de .oogen is geiien ·en 
opzettel1ijk ,ian; den wensch vim ~orrunigen 
o:in dit te verbieden, geen gehoor is ge
geven. Alleen de wetgever zelf, niet 'de 
Rechter, kan dus als de wettelijke bepaling 
onbillijk mocht werken, de beziwaren uit den 
weg ruimen en zoo· b'egreep· het ook de 
Regeering die bij het ontwerp tot wijziging • 
der W oningwet en bij een nade~ gewijzigd 
onbverp, vaststellen deed: in de door de 
Rechtbank gewensdhte richting (vgl. Bijl. 
Hdlg. 2e K. 1911/12 n°. 230-2, 3, art. 28 
VII en de daarbij behciorende toelichtmgei:J.). 

W ettelijk is dus niet uitgesfoten, dat de 
beste'.m'mling bfiJ1 uitbreidingsplan - c.q. 
bouwver'hod, - invloed uitoe!fent op de 
,,werkelajke waarde" en dat zoodanige in
vloect kan plaats heb'ben behoeft · geen 
breed betoog .. De eigenaar bl;jjft volkomen 
vriJ zijn grond a1 dan niet te verkoopen 
en de grond bestemd tot straat is, kan 
althans, in vele gevallen onmisbaar zijn 
·voor hen die daaraan wil-len. bouweri. De 
waarde van ilien tot straat bestemden 
grond, kan dus in bepaalde omstandigheden 
z·elfs zeer hoog zijn, uitteraard kan die 
e-chter door die besluiten der overheid zeer 
gedrukt zijn, of wel kan de invloed dier 
besluiten schier onverklaarhaar zijn. Dit 
alles hangt in elk bepaald geval ai van 
de· voorhanden zijnde feitelijke omstandig
heden, maar claaruit volgt dan ook, dat de 
Rechter wel degelijk mag, ja zelfs moet 
onderzoeken, · wat daarvan zij, indien zooals 
in deze zaak van de bedoelde bestemming 
door de .overheid is gehleken. Door dit 
niet te do-en op ·de aangegeven gronden, 
heeft de ·Rec;htbank m. i. de werkelijke 
waarde niet overeenkomstig artt. 40 en 92 
der wet berekend en die artikelen verkeerd 
toegepast. Het eerste middel a:oht ik mits
dien gegrond. 

Het tweede mist, dunkt mij, feitelijkeri 
grondslag, daar uit het vonnis niet blijkt, 
of de deskundige1:i' over waardevermindering 
geen bericht he'blben uitgebraoht. In elk 
geval wordt in geen der · aarigehaalde ar
tikelen de berekening van de werkelijke 
waarde in· verband met mindere waarde 
(art. 41 -·O. W.), afbankelijk gestela van 
het advies der deskundigen juist daarom
trent · en • in art. 37 0. W. wordt het 
gebruik niaken va;n de 'bevoegdheid in art. 
235 Rv. bedoel'd, geheel aan 's Rec>hters 
beleid en inzioht overgelaten. 
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Mijne conolusie strekt tot vernietiging 
van het bestreden vonnis· en terugwijzing 
der iaak naar ·de Rechtb•ank te· Groningen, 
t~n einde ver~er te worden berecht en 
aigedaan, mef inachtneming ·van 's Hoogen 
Ra.ads arrest. · 

De Hooge Raad, enz.; 

o: dat blijkens het aangeva]]en vonms 
en het vonnis derzelfde Reohtbank van 
23 Januarr 1914, waaraan zij• zioh in haar 
vonnis van 8 Mei 1914 refereert, de ei
scher .,biJ dagvaarding in eersten aauleg de 
onteig~ning heeft. gevorderd in het belang 
der ,Volkshuisvesting van een gedeelte van 
het perceel kadastraa:I b'ekena: gemeente 
Groningen Seotie D. ri0

• 2098, in zijn gehee1 
groot 13.20 Aren en voor het te onteigenen 
gedeeite groat 453 centiaren; van Welke 
de gedaagde, tbans verw,eel'd·er, op \:le, 
registers van bet fkadaster. als eigenaar 
i~ aangeduid; 

dat' de Recbtbank de gevraagde ont
eigening beeft uitgesproken met bepaling• 
van de s·cbadeloosstelling op. £ 3140 en. 
veroordeeling van den erscher in zijne 
boedanigbeid in de kosten der procedure; 

0. dat. de. eiscber biertegen op•Jrnmt met 
de · volgende middelen van cassatie: (zie 
conolusie adv.-gen.); 

0. met betrekking tot bet eerste middel: 
dat de Recbtbank beeft overwogen, dat 

de grand, waarom bet. in dezen gaat naar 
aard en !igging moet worden aangemerkt 
als -bouwgronct,· in elk geva1 als daartoe 
gescbikt op bet o.ogenb'1ikl, dat door de 
ge!lleente Groningen is overgegaan tot het 
vaststellen. vain lie-t uitbreidingsplan op 
grond der W oningwet, al moge het dan 
waar zijn, dat die grond in tlien tijd 
en ook nu nog enkel als moes- en tuin-. 
grond werd en wordt gebruikt; 

dat de bestemming, die eene gemeente hij 
een -plan van uitbreiding wenscht te geven 
aan eenigen grond in de naaste toekomst, 
dien grond ni,et van aard kan. doen ver
andereri en geen invloed kan en mag 
hebben. op de werkelijke waarde daarvan, 
in !1et tijdperk bedoeld biJ · art. 92 
O, W., voor. het geva1' die waarde 
moet warden bepaald in cas van .eventueele 
onteigening; dat toch ee~e zoodanige ·_be
stemming n.iet de strekking mag hebhen om 
l<ls 't ..yare ·een wapen te zijn · in handen 
eener gemeente om den pnjs van het 
terrein in de naaste toekomst_ bestem•di 

als straat of andersz.ins te drukken, en 
daardoor in waarde te doe,n. vermmderen; 

dat immers .de wetgever met de omschrij
ving in art. 92 van hetgeen als werkelijke 
waarde moet worden aangemerkt kennelijk 
heeft bedoeld te vosirkomen, dat de ont
eigende voordeel zou tre;kken nit de stijging· 
der waarde van. terrein en onder den, 
1nvloP-ci. van de plannen. der overheid en 
blijkbaar niet gedacht heeft aan 'de moge
lijkheid, dat juist die plannen de waarde 
der . te onteigenen gronden sterk zouden 
kunnen drukken; 

dat eohter voor bet laatste geval nit den 
aard der zaak hetzelifde moet gelden- als 
voor het :eerste, en dat . hieruit · volgt, tlat 
bi,1 de b:epaling der waarde van de te ont
eigenen perceelen geen rekening mag war
den gebouden met een uithreidingsplan.; 

om alle welke redenen de Rechtbank tot 
de gevolgtrekking konit, . dat de werkelijke 
waarde van. den in dezen te onteigenen 
grond binnen den termiJn van art. 92 
0. W. moeten warden gescbat, als ware 
die grond bouwterrein altbans. gesohikt om 
door bebouwing met buizen te. warden ge-
exploiteerd; , 1 

0. dat de Rechthank ,bet beroep des 
eischers op de om;tandigbeid, dat het 
terrein, waarom het gaat, bij het. vaststellen 
van bet uitbreidingsplan, goedgekeurd bij, 
K. B. van 19 Mei 1908 n'. 132, is bestemd 
tot straat, gelijk uit bet bovenstaande volgt, 
beeft ter zijde gesteld op gronden, aan 
inboud en .strekking der wet ontleend, 
welke alzoo aan toetsing in cassatie on
derbevig z.ijn; 

0: nu hieromtrent: 
dat ingeval- van onteigening ten beboeve 

der . .Vol-kshuisvesting volgens art. 92 
0. W. be,boudens uitzonderingen, waar
van hier geen sprwke, als de \verke
lijke waarde van bet te onteigenen goed 
wordt aangemerkt uitsluitend de som, welke 
de goederen in het tijdperk - beg1nnende 
18 maanden en .eindigende 6 ma and en· v66r 
den dag, waarop het p-lan bedoeld in art. 
80 ter inzage is nedergelegd, elk in het 
bij·zonder hadden kunnen 9pbrengen, hiJ
aldien alle goederen, op . Welke · het be
slui t tot onteigening .. betrekking had, in 
het bovengenoemde . tijdperk ten verkoop 
waren aangeboden; 

0. dat in het onderbavige .. geva1 als 
vaststaande mag warden besobouwd, . dat 
het .plan, van art. 80, volgens hetwelk de 
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te oriteigenen eigendommen z<ijn aangewe
zen, is !er inzage gelegd. OiP 112 September 
1912, en de termijn van art. 92 a.us -liep van 
12 Maart 1911 tot 12 Maart 1912; 

0. dat nu zonder· tege'nspraa;k in het 
algerneen is aan te nemen, dat op de 
waarde, . welke in art. 92 0. ·w. 
als de werkelijke wordt aangemerkt, 
in genoemd tijdperk van inv!oed moet zijn 
geweest, hetzij, dan -deze verhoogend, hetzij 
verlagend, de bestemm1ng, die volgeiis ·het 
te voren, immers in 1908 algemeen bekend 
geworden uitbreidingsplan van overheids
wege daarvoor is vastgesteld, vermits deze 
vaststelling · in zfoh sluit zoo al niet de 
ztJkerheid, dan toiclh een hoogen graad 
van waarschijnlijkheid, dat deze zal wor
den verwezenlijkt met welke' omstandigheid 
bij de bepaling ·r1er waarde dan ook dient 
te worden gerek:end, en deze niet, zooals 
in het vonnis der Re<ohtbank, buiten aan
nierking mag worden . gelaten; 

0. dat dit ook aldus b1J het tot- stand 
komen der wet is ingezien, immers de 
Regeering aan den naar aanleiding van 
art. 92 0. W. geuiten wensch om 
in de wet te S'CJhriJven dat niet zou 
mogen worden gelet op de bestemming, 
welke aan de eigendommen bij uitvoering 
van het uitbreidingsplan zou worden ge
geven, meende niet te moeten voldoen, 
op grond dat dit een bron zoude zi.Jn van 
veel onbillijkheid en het buiten rekemng 
laten dier bestemming, nu het meestal van 
zelf . sprekend. is op hoedanige wijze de 
uitbreiding moet plaats hebben, onverdedig
baar zoude zijn; 

0. dat mitsdien het eerste middel van 
cassatie is gegrond, en daarmede een on
tlerzoek naar het tweede overbodig is ge
worden; 

Vernietigt het vonnis der Arr.-Rechtbank 
te Gr9.ningen op 8 Mei 1914 in deze zaa:k 
gewezen; 

Wijst de zaak terug naar gemelde Recht
bank ten einde met inaohtnemmg. van 
tlit arrest te worden berecht en afgedaan, 

(Ned. Jnr.) 

15 Juni 1914. ARREST van den Hoogen Ruad .. 
De Rechtbank heeft eene znivere vrij

spraak gegeven, waartegen geen gewoon 
beroep in cassatie open staat. 

Daartegen doet niet af, dat de ·Recht
bank · tot 'deze beslissing · is gekomen op 
grond van de overigens juiste meening, 

dat, waar in de Arlieidswet 1911 het nit 
de Ongevalien wef1901' overgenomen woord 
,,onderneming" wordt gebezigd, daaraaii 
de beteekenis moet worden gehecht, die 
aan dat woord in het dagelijksche !even 
wordt geschonken, n.L in het bijzonder in 
beti-ekking tot handel en nijverbeid ,,een 
zaak, die men opiet Qf drijft, orri gelde
lijke voordeelen te behalen." 

(Arbeidswet art. 1.) 

. .V oorzitter: 
Jhr. Mr. W. H. de Savornin Lohman. 

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

De Off. van Just. bij de Arr.-Recht
bank te Zwolle, requfrant van oassatie teg'en · 
een vonnis dier Rechtba~k van 2 April 
1914 (Ned. Jurispr. 1914 Mtl. 486 Red.); 
waarbij in hooger beroep, na· vernietiging 
van een vonnis van den Kantonreohter 
te Zwolle van 5 Febrnari i914, B. C. W., 
oud 45 ,jaar, . van ·beroep onderwij,zeres, 
gehoren · te ZwoUerkerspel en wonen_de te 
Zwolle, is vrijgespwken van hetgeen haar 
b'ij inleidende dagvaartling is 'ten , laste 
gelegd (advocaat vall' gerequireerde Mr. 
J. F. Baron van Haersolte te Zwolle) . 

. Conclusie van den Advocaat,Generaal Mr. 
Tak. 

De Officier van Justitie . b,jj, de Arr.
Rie1C!hthmk te Zwolle is· ·requirant van 
cassatie vm een vonnis zijner Rechtbank 
van. 2 April jL W .. 9616 (Ned. Jurispr. 
1914 bid. 486 Reci.) waarbij · - met ver
nietiging van eene beslissing van den Kan
tonreohter aldaar _-'- de geinsinueertle vrij
gesvwken werd van de haar als volgt 
ten 1'aste gelegde overtreding der Arbeids
w'et 1911: ,,dat zij, den 11 De'Cember 
1913, des namiddags circa 3 uur, onder 
de gemeente ZwoHe, als }:ioo,fd van de in 
p·erceel Thorb'ecsegracht 11 gevestigde naai
school der · vel!eeniging ,,de Protestanten-· 
bond", we1'ke naaischool, behalve school, 
tevens was eene onderneming, waarrn goe
deren voor leden van genoemde vereeniging 
en ancieren tegen v,ergoeding in getd wer
den afgewerkt, welke vergoeding ten 'bate 
van geno,emde naaischoo,1,, althans ·van_ ge
noemde vereeniging kwam, in een locaa1 
van genoemd perc;eel, in welk locaaJ in of 
voor geno,emde onderneming p\:acht gewerkt_ 
te -worden aan het afwerken van bio,venge
noemde go~deren, G. A., ·,oud 14 _·jaar, · en 
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H. G., oud. 13 jaar, voor, althans ~n ge
_noemde onderneming arbeid heeft doen ver
richten, bestaande voor ieder_ in het _zoo
men, althans afwerken van een tafellaken, · 
zu1'ks zonder dat zij, beklaa.gde, in het 
bezit was van genoemde meisjes betret
fende arbeidskaarten en zonder dat zij, 
beklaagde gezorgd had, dat in genoemde 
werkplaats een arheidslijst was .opgeha:ngen 
en een arbeidsregister aanwezig was". 

Blijkens den inhoud der vijfde en zesde 
overweging berust de beslissing der Recht
hank hierop, dat waar de Arbeidswet 1911, 
geen omschrijtving gwft va:n het begrip 
,,onderneming'.' daaraan de beteekenis moet 
word.en geheoht van het gewone S'!Jraakge
bruik en mitsdien daaronder moet Worden 

·verstaan: ,,Eene zaak, die men opzet of 
drijft, om geldelijke voordeelen te behalen". 
(Zie. van Dale i. v. onderneming) zoodat 
nu het bewijs voor dit oonstitutief. ele
ment ontbraok: vrijspraak van de aanklacht 
noo.dzalkelijk was. · 

Tegen deze uitspraak richt zioh requirants 
beroep op Uw Raad, terwijl hij biJ tijdig· 
ingediende memorie als middei stelt: 
,,Schending door niet-toepassing, • althans 
verkeerde toepassing, van de artt. 12, 13, 22 
en 28 der Arbeidswet 1911". 

Uit den inhoud der vijfde overweging, die 
iii:' ZO0·ev·en beknopt weergaf, meent de 
Heer requirant te mogen afleiden, dat hier 
~an een bedekt ontslag vari rechtsver
vol,ging en niet van eene zuivere vrij
spraak de rede is,. waarom hij zijn heroep 
ontvankelijk acht. Onze _opvattingen ver
schillen even wel in dezen. Inderdaad geefl 
de Arbeidswet 1911 geen omschrij,ving van 
hetgeen te verstaan is · onder ,,onderne
ming". Alleen 'Ieert de geschiedenis dat bet 
woord ,,hedrijf" der Wet van 1889 werd 
vervangen door ,,onderneming", ten einde 
m overeenstemming te b]ij,yen met de in 
latere jaren, met- name in de- Ongevallen
wel 1901, gebezigde terminologie. Het be: 
grip ,,onderneming" is derhal-ve een zuiver 
feitelijk en geen recihtsbegrip, zoodat de 
Rechter d.aaromtrent geheel op eigen opvat
ting is aangewezen, waarvoor hij1 natuur
lij,k: het spraakgebruik te hulp -mag roepen. 

Wat ~r dus :o_ok moge zijn van de hesohou-· 
wingen, die de Rechtbank tot hare be
slissing hebben geleid, zo.o berust zij, in 
ieder· ge,va1 op het . .onbewezene van een 
constitutief element der ten laste gelegde 
overtreding en is ·zij1 derhalve in aard en 

wezen eene zuivere ·vrijspraak, waartegen 
het gewoon bernep• in cassatie niet open
staat, zoodat dat van requirant •niet-ont
vankelijk moet woroen 'verklaard. 

lk acht mij, mitsdien ontslagen van de 
bespreking van het aangevoerd middel en 
concludeer . tot niet-ontvankelij~verklaring 
van bet beroep. 

IJe Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het rnrslag van den Raadsheer 

Seger_s; 
. G_elet op het midd!Jl van cassatie, door 

den requtrant voorgesteld bij, memorie: (zie 
conclusie adv.-gen.); 

0. dat aan de_ gerequireerde-hij, inleidende 
dagvaarding is ten la_ste geleg'd, dat. ziJ 
den 11 Pecember 1913 des namiddags 
circa· .3 uur onder de gemeente Zwolle 
als hoofd ,,an de in perceel Thorbecke
gracht 11 gevestigde naaischool der ver
eeniging ,,de Pro'testantenhond", werke naai
school behalve school, tevens was eene 
onderneming, waarin goederen voor leden 
van genoemde vereeniging en anderen tegen 
vergoedirig in geld werden afigewerkt, .welke 
vergoed.ing ten bate . van genoemde naa1-
school, althans ten bate van genoemde 
veree!liging. ·kwam, - _in een locaal van 
genoemd peroeel, in welk locaal in_ of 
voor genoemde onderneming placht gewerkt 
te · worden aan het afwerken van boven
genoemcle goederen, G. A., oud 14 jaar, en 
H. G., oud 13 jaar, voor, althans in 
genoemde onderneming arbeid heeft doen 
verrichten, bestaande in het zo.omen, al
thans afwerken van een tafellaken, z.ulks 
zonder dat zij, beklaagde, in het hezit 
was van genoemde meisjes betreffer1de ·ar
beidS'kaarten, en zonder dat zij 1

, beklaagde, 
gez0crgd had, dat er in geno,emde werk
plaats een arbeidslijst was opgehangen, 
en een arbeids'kaart . aanwezig was; 

dat de Reohtbank, na vernietiging van 
een· vonnis van den Kantonrechter niet 
rechtens bewezen. heeft verklaard, hetgeen 
de heklaagde ten laste . was gelegd en haar 
daarvan hee,ft vrijigesprnken; 

0. dat de Off. van Just. tot toelichting 
-van het door hem ingesteld bernep van 
cassatie heeft betoogd, dat men hier te 
doen heeft .niet met eene zuivere vrij
S'!Jraa:k, doch met . een hedekt ontslag van 
rechtsvervolging; · 

dat toch de Rechtba:nk het. bewijs der 
ten laste gelegde feiten ,niet geleverd heeft 
geacht op gr,ond, dat niet zuu zijn ge-
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bfoken, dat de in de dagvaardmg be
doelde inriohting zou zijn eene ond:eme
ming in den zin, die in de Arbeidswet 
1911 aan dat wo.m,d mo,et worden geheoht, 
maar dat dat .College• sleohts tot deze 
conclusie is gEl'komen d,oor de onjuiste 
re~htsbesohouwing dat ,,ondememing" · in 
die wet hetzelfde zou beteekenen als in 
het dagelijiksCJh !even; 

dat dit eohter onjuist is en hlij,kt 'uit 
art. 28 dier w:et, · hetwe~k sub1 a, c en d uit
zonderingEpn btev11.t, die daarin niet had-_ 
den behoeven te worden opgenomen, wan
neer gelij'k de Rechthank aanneemt onder 
onderneming is te verstaan eene zaak, 
die men o:pzet of drijtft om gelidelijke voor
deelen le behalen; 

0. hiei:omtrent: 
dat de Rechtbarrk, die het bewijs niet 

geleverd aohtende van een · der elementen 
van, het de beklaagde ten . laste gelegde 
feit, deze heeft vrijgesproken, ·daarmed·e. 
ten . dezen een zuivere vrijspmak heeft 
gegeven, waartegen geen gewoon heroep 
m cassatie openstaat; 

dat daa1Legen -niet afdoet, dat de Recht
ban'k tot deze beslissing is_ gekomen, op 
grond V?,Jl de o,ve<rigens juiste meening, 
dat waar in de· Arbeidswet 1911 het uit 
de Ongevallenwet 1901 overgenomen w·o,ard 
_,,ondernemfng" wordt gebezigd daaraan de 
beteekenis moet worden geheoht, die aan 
dat woord iirt 'het da;gelijiksCJh I-even wordl 
gesc,horrken: nl. in 't bijzonder in betrek
king tot handeL _en nijverheid: ,,een zaak 
die ·men opzet of drij!ft, om geldelijke 
voordeelen te beha1en"; 

dat waar nu de Reohtbank op feitetijke 
gronden heeft beslist, dat de -in cle dag
vaarding bedoelde naaischool niet aan dit 
vereisohte voldeed en daar.om niet als · een 
onderneming was te h~sohouwen, dat Col
lege ook tereoht niet bewezen heeft ver
klaard, _wat. aan de beklaagde. ten laste was 
gelegu en haar daarvan heeft vrijgesproiken; 

dat mitsdien het beroep van cassatie 
niet-ontvanke.Jijk is; 

Gezien art. 347 Sv.; 
Verklaart den requira11;t n~et-ontvankelijk 

in. zijn heroep. (Ned. Jnr.) 

18 Juni 1914.· BESCHIKKINO van den Minister 
van Binncnlandscbe Zaken betreffende de 
zitting van bet boofdstembureau in ver
band met de verkiezing van lcden van den 

· raad der gemeente. Harderwijk. · 

De Minister van Binnenlandscbe Zaken.; _ 
Gehoord Gedeputeerde Staten van Gelder

~and; 
Gelet op art. 93, derde lid, l'n art. 128 der 

Kieswet; 
Heeft goedgevonden: 

1°, enz. 
2°. te bepalen, dat in bet kiesdistrict voor de 

, verkiezing .van .. Jeden- van .den raad -der ge0: 

meente· Harderwijk de zitting van bet hoofd. 
stembureau, tot bet vaststellen van den uitslag 
der verkiezing, gebouden wordt onmiddellijk 

, na afloop van de werkzaambeid bedoeld in 
artikel 92, eerste lid, der Kieswet. 

's Gravenbage, 18 Juni 1914. 
Voor den Mini&ter, 

De Seci·etaris-Generaal, J. B. KAN. 

20 Juni 1914. WET, houdende nadere voor
ziening in bet kas-tekort van den lndiscben 
dienst in 1914. S. 226. · 

WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten ~ 
Alzoo Wij in overweging genomen bebben, 

dat bet noodig is de bij de wet van ill De
cember 1913 (Staatsblad n•. 477) gestelde grens
voor de overscbrijding van bet maximum der 
bij artik~L 26 der Indiscbe Oomptabiliteitswet 
bedoelde kredieten uit te breiden, ten einde 
in bet kas-tekort van den Indiscben dienst 
bier te Ian de· te kunnen voorzien ;· 

Zoo is bet, dat vVij,-den Raad van State, enz. 
· Art, 1. Onze Minister van .Financien .wordt. 

bevoegd verklaart bcven de som van acht en 
derti_q millioen gulden, in de wet van 31 De
cember 1913 (Staatsblad n•. 477) bepaald, _ge
durende bet jaar 1913 aan Onzen Minister van 
Kolonien kredieten to openen . voor betalingen 
ten beboeve van Nederlandsch-Indie tot een 
bedrag van zeventien millioen gulden. 

Onze Minister van Financien zal in dat. 
voorscbot aan de Indische kas mogen voorzien 
door uitgifte of_ beleening van bewijzen van 
vlottende schuld, met inacbtneming van de· 
daaromtrent bP.staande of nog vast te stellen 
wettelijke bepalingen: 

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

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize bet Loo,. den 20steru 

Juni 1914. 
·WILHELMINA. 

De JJiinister van Financien, BERTLING. 
De Minister van Kolonien, TH. B. PLEYTE .. 

(Uitgeg. 23 Juni 1914.) 
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20 Juni· 1914. BESLUlT, houdende uitgifte van. 
schatkistbiljetten en schatkistpromessen 
volgens de wet van 4 April 1870 (Staats· 
blad n°. 6:2), laatsteiijk gewijzigd bij die 
van 15 Juli 191:l (Staafsblad n•. 240); en 
de wet van 5 December 1881 (Staatsblad 
n°. 185). S. 227. 

20 Juni 1914. WET, houdende verhooging van 
het viei·de hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1913. S. '.228. 

Bij deze wet worden eenige · a'i-tikelen ver
hoogd. 

Ten gevolge hiervau worden de totalen van 
<le VIIde, VIIIste en IXde afdeeling van het 
IV de hoofd_stuk der Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar. 1913 rtJspectievelijk verhoogd met 
f 85,000, f 150,000 en f 7000 en wordt het 
eindcijfer van- d.it h~ofdstuk verhoogd met 
f 242,000. 

20 Jun·i 1914, WETTEN, houdende natura
. - lisa tie van : · 

Gerardus Samuel van Krieken, geboren te 
Rotterdam, provincie Zuidholland, den 

· 29 Augustus 1864, teekenleeraar wonende 
te Oporto (Portugal). S. 229. 

Amandus Cyrile Jonckheere, geboren te Sint
Kruis (Belgie) den 19 September 1875, 
loodgieter, wonende te Aardenburg, pro
vincie Zuidholland. S. 230. 

Johanna Delhaes, weduwe van Hubert Dionis 
Lodewijk Kocks, geboren te Duren (Prui
sen) den 28 September 1861, koopvrouw, 
wonende te Aken ·(Pruisen). S. 231. 

Jacobus de la Lande Cremer, geboren te 
Bolsward (provincie Ffiesland) den 17 De
cember 1862, ambtenaar bij de Hollandsche 
IJzeren Spoorweg Maatschappij, wonende 
te Huizum, gemeente · Leeuwarderadeel, 
provincie Friesland. S. 232. 

Johann Andreas Rouland, geboren te Oespel 
(Pruisen) den 25 Juni 1877, leidekker, 
wonende te Schinnen, provincie Limburg; 
S. 233. 

Michael Richard· Simon, geboren te Keulen 
(Pruisen) den 24 Januari 1890, koopman, 
wonende te Amsterdam, prcivincie Noord
holland. S. 234. 

Herbert Josef Hans Eigl, geboren te Munchen 
(Beieren) den 15 l\faart 1877, technisch 
instructeur bij den pandhuisdienst te 
Soerabaia (Ned. Oost-Indie), wonende 
·aldaar.· · S. 235. 

Ariton Stauvermann, geboren te Naendorf
Metelen (Pruisen) den 12 November 1881, 

koetsier, wonende te Simpelveld, provincie 
Limburg. S. 236. · · · 

Johann -Heinrich Konigsfold, geb~ren . te 
Duisburg °(Pruisen) den 31 Januari 1°860, 
koopinan, wonende te Rotterdam, -provincie 

. Zuidholiand. S. 237. . . . . 
.Franz. Leonard Sch:riitzeler, geboren te. Her
. zogenrath (Prnisen) den 29 Augustus 1879, 

slager, wonende te Kerhrade, .. proviricie 
Limburg. S. 238'. . . . . 

Ubbo Cornelius Knotrierii.s filaassen, geboren 
. te Bunde (Pruiseri) den 19: Januari 1852, 

koopman in ·fourageartikelen, wonende te 
Duisburg (Pruisen): S. 2.39. · · 

Koenraad Urseni, geboren te Harenkarspel, 
provincieNodrdholland, den 26 Ma~rt 1866, 
landbouwer, wonende · te '. Ii eerhugowaard, 
provincie Noordholland.· K 240: · · · 

l\foriam. de Cia'ves, geb~ren te Smyrna 
(Aziatisch Turkije) den 18 Juli 1879, zonder 
beroep, wonende · te Smyrna (Aziatisch 
Turkije). S. 241. 

Gustavus De Rudder, geboren te Gent 
(Belgie) den 18 December 1872, Adjudant
onderofficier-ordonnans in Onzen dieust, 
wonende te 's Gravenhage, provin:cie Zuid
holland. S. 242. · · · 

Heinrich Joseph Schiffers, geboren te _Aleen 
(Pruisen) den 4. januari 1$68·, werkman, 
wonende te Aken (Pruisen). '. ·13. 243. 

Wilhelm Andreas Broecheler, geboren te, 
Lemiers (Pruisen) den 8 October 1862, 
landbouwer, wonende te Lemiers (Pruisen). 
s: ·24,i_ 

Johann Bernard Burchard Meijring, geboren 
te Wesuwe (Pruisen) den 16 Augustus 1859, 
handelsreiziger, wonende te Hoogezand, 
provincie Groningen. S. 245. 

Michael Engelbert Guistain, geboren te 
Kettenis (Pruisen) den 3 Februari 1877, 
landbouwer, wonende te St. Vith (Pruisen). 
s. 246. 

Willem Karel Toutlemonde, geboren te Bir
gen op Zoom den 19 Februari 1847, zonder 
beroep, wonende te Apeldoorn, provincie 
Gelderland. S. 247." 

Emanuel Biichenbacher, geboren te Furth· 
(Beieren) den 6 Januari 1861, koopman, 
wonende te Amsterdam; provincie Noord
holland. S. 248. 

Riitger Heinrich Stoffelen, geboren te Kessel 
(Pruisen) den 26 Juni 1873, ·hotelhouder, 
wonende te M illingen, provincie Gelder
land. S. 249. 

Heinrich Joseph Reuters;geboren te Barden
berg (Pruisen) den 10 Mei 1876, mijn-
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_cipzichter, wqnende te He.~rl~n, .. PIOviµcie 
Limburg; ·;3'. 250. ,·,z, · ;; 

phristian Meyers,: gebor:en t_e_ Liken (fruisen) 
den 18 April 1875, f~brieks,~rb.eideI, 

· wonendEl. te Laurensberg,Jf'r~isen,). ,Jf ~51. 
Anna. Gert~u<;l Meyers, gE>bciren ·.te_ .. _Aken 

(Pruiscn) den 30 October 1877,:.11a~ts,ter, 
wonende te Laurensberg (Pruisen). S. 252. 

Hubert Bernhaid: Bi:;{dels, geboren te Aken 
(Pmisen) den l Maart 1874; schrijnwerker, 

. _w?nen~e_.~e. }Vursel~.1!- (buisen): ·.$. 253. 
· Clemel):S Nicolas Maria Neue~J:n1Ig, gE>boren 

t_e Bonn (Pruisen) den 10 Febru~ri 1852, 
-kogprnan, ~o_nen~e te Rotterdam, provinci_e 
Zuidholland. S. 254 . 

. ·:s:~iene ; ~Fsa,betlj.. GoWs?hmitz, g~boren . te 
Hannover_ (Pmisen). dell .. 25 Maart 18§0, 
rnachineschrijfster, wonende t!) Ha,nnovg,r 
(Pruisen): S. 255. 

Johann Gerh~rd :crol):e, geboren te Er.mke 
(Oldenburg), den.I Aprjl 1855, los w:_erkrna,n, 
wonende te: Rotterqam,' provincie · Zuid
holland. S. 256. 

20 Juni 1914 . . WET,. houdende goe_dkeuring 
van het dt:m 23s ten Jan uari 19 12 t_e '-~ Gra: 
ve'(llwge tu~schen -Nederland en: andere 
Staten gesloten_ opiumverdrag. S. 257. 

WIJ WILHELMINA, ENZ ..•• ·doen te weten·: 
Al~oo Wij in ov~rweging. genornen heb_ben, 

·dat het deH 2,:JstenJi:i,nuari 1912 te '~ Gravenhage 
tusschen;'Nederland en andere Staten gesloten 
:opiumverdrag .bepalingen .inh_oudt,_ wettelijke 
rechten betreffende ; 

(k,let OJ) _het .. tweede_ Jld van ~.rti)!:el 59 der 
Grondwet; · · 

-Zoo is_het, dat Wi}, <;l~n-Raad van State enz. 
. _Eenig artilcel. . . . . 
Het nevens deze w~t in afdr¥. gevpegde, 

den 23sten _Januari. 1·912 te '.s Grqpenhage t_us
schen Ndi,erland I'!~ andere Sta~en ge_sloten 
Qpiu:mverdrag wo_~<l_t, goec,lgekm~rd. 

Lasten en bevelen, .enz. 
Gegeven t!c'n Paleize iiet Loo,_ . den 20sten 

Juni 1914. · 
WILHELMIN-A. 

: De Mini~t~r van Buitenlandsche Zaken, 
J. :Lom;>oN. 

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

J)e Mini;t~i--. ~~; Binn~nlandsche Z~ken; 
. . - . . . . , •, . :CORT V. D: LIND~,;.. 

'ne '.!Win. van La-:;ibou~, Nij~;rk~iij, ~n Handel, 
. ,TifEUB._ : 

'De Minister. -~an Financien, BERT~ING. 

. . . (Uitgeg. 7 J;,_,,li -1914.) 

191_4. 

. CONVENTION'. INTERNATt<.\~A!;E 'PE 
I;'OPIUM. 

Sa Maje~te J'_Empe~~~~ d;A!l~~;gne; ~oi de 
Prusse, au nom de !'Empire all~malld ;_ le 
1:',resident des . Etat~-U_nis. ·.<!'Apierique; Sa 
¥itjeste J';Emper~lll" : cle _Chine ; , le fresident 
d{/ la .Repu,bl,.ique fran,9ais~ ;. Ela .Majes~e le Roi 
du Royaume-Uni de _.Gra:nde-Bretagne e,t 
<:J:'Ir0nde- l!t . des Territoires brttanniques au 
del~ des l\fors, Empereur des fode_s ; Sa: _Maj est~ 
le Roi d'Italie ;::. Sa Mitjeste l'E,:giperelll' :,du 
;f apon.; Sa JY,Iajes~e Ja J:teille .d~s Pays0_Bas; 
13a. Majeste ImperiaJe: le ,~cha,h .de Perse; le 
PrJsident de la Republique portugaise ; Sa 
l\iajeste l'Emp_er_eur qe toµt_es le~ .~ussies; ._.Sa 
Majeste .le R~i qe Siam, . . 

desiran.~ marqu_er un_pas de plu~ .dans .la 
voie ouverte par la Co=ission Internationale 
de Shanghai de i 909 -; ·' -

resolus a poursuivre la suppression progres
siv,e de J'abus de l'opium,._ de la morphine, 
de .. la coca1ne ai_nsi que-cj.e~-~~ogues preparees 
ou derivees de C!JS. substances donnant .lieu, 
ou pouva,nt donner lieu, a _d!;S _a bus apalogues; 

considerant la necessite et le profit mutuel 
d'une. entente iIJ.ternationale sur C!J ]Joint ;- -~, ·. 

convaincus . q~'ils- : rencontreront , qans · :cet 
effort humanita,ire- l'_a!ll:J,e~()n llil~nime ,de tous 
les Etats interesses, . . 

ont resolu de concl:ure u11e Convention a -cet 
effet, et ont -nomme ,p_our. Leurs. J:'lenipoten, 
tiaire_s, a sa voir : 

Sa l\;[ajeste l'Empereur: d' Al,lemagne, Roi 
de Prusse , etc. 

Lesquels, apres ·avoir de'p·ose leurs · pleins 
pouvoirs, 'trou\res· en bo~ne et. d fie ·f_or~e, s·ont 
·convenus 'de c'e' qui suit: · . . .. 

· ciAPITRE ):. 

.. Opium brut . . 
Definition. Par · opium brut _on entend : 
le.-suc,, coagule spontanement, obtenu .des 

.capsules dµ pavot somnifere (P~paver somni
ferum), et n'ayant,_subi que·les-manipulations 
necessair.es a sou empaquetl!,g!cl et a son.transport. 

Art. 1. · Les pµissanc_es Contractantes edicte
ront des lois ou des r'eglements efficaces pour le 
<;on:l!r.ol~ de la production et de la distribution· de 
ropium, b:r_ut; a, moins q.ae des loi!i ou des regle
men~s e~istants, n'aient ·defa regle la matiere . 

2. Les ·Puissances Contractantes.limiteront, 
en te:r;iant _compte des·-differences _deJeurs con
ditiop.s c_ommerciales, le _nombre des:villes, ports 
ou aµtres. 19,:,alites par le;quels .l'exportatiion 
ou,l'impmtation de- 1'.opjum brut sera permise. 

;]7 

I 
I 
I 
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3. Les Puissances Contractantes prend_ront 
des fue~ur~S :c: · - ' • 

a. pour empecher l'eiportation de !'opium 
brut· vers 'les: 'pays qui eh auront prohibe 
l'entree/·et"'· . 
':i,_ ·· po11r"c6ntr6ler l'exportatiori de· !'opium 

b1:ut v'ers' le!i'pays qui en limitent !'importation; 
a· riioihs ·que des mesures · existantes il'aient 

deja tegle ·1a matiere. . 
4. Les: Puissance·s Contr~ctantes .. edicteront 

des reglements prevoyant ·que chaque ·colis 
contenant de l'opium brut destine a !'expor
tation sera marque de mauiere a -indiquer son 
coritei:m, ·pourvu que l'eri'efoi' excede 5 kilo: 
grammes. . 

5. · Les Puissarices Contractantes ne permet
tront !'importation et !'exportation de !'opium 
brut que par des personnes dfub.ent autorisees. 

CHAPIT;&E II. 
Opium prepare. 

'· Definition. Par opium prepare OU entend : 
Le produit de !'opium brut, obtenu par une 

serie d'operations speciales, et· en particulier 
par la dissolution, l' ebitllition, le grillage et la 
fermentation, et ayant pour but de le· trans
former en extrait propre a la· consommation. 

L'opium prepare comprend le dross· et· tous 
autre:s· residus de !'opium fume. 

6. Les Puissances Contractantes· prendront 
des mesures pour la suppression graduelle · et 
efficace 'de la fabrication, du commerce interieur 
et de !'usage de l' opium preparJ, dans la limite 
des conditions differentes propes' a cliaque 
pays, a moins que des mesures existantes 
n'aient deja regle la matiere,.. . .• . . . 

7. Les Puissances Contractantes prohiberont 
i'importation et l'exportatiol). . de J'.opium 
prepare ; toutefois, · celles q ui ne sont pas 
encore pretes a prohiber · immediatement 
l'exportation de !'opium prepare, 1st prohiberont 
aussitot· que possible. 

-8. • Les Puissances Contractantes- qui -ne 
sont pas encore· pretes a prohlber imm<\diate
ment !?exportation de !'opium prepare: 

a. restreindront le nombre des villes, ports 
ou autres localites par lesquels !'opium prepare 
pourra etre· exporte ; · 

b. prohiberont !'exportation de· !'opium 
prepare vers les pays qui en interdisent actuelle
ment, · ou, pourront en• 1riterdire . plus ta:rd, 
!'importation ; 
· • ·c. defendront, ·en attendant, qu'aucun opium 
prepare soit envoye . a un pays qui desire en 
restreindre Tentree, a moins que l'exportateur 
ne se conforme aux reglements du pays impor
tateur; 

· d.· prendrorit des mesures pour que cliaque 
colis export!\, contenant · de !'opium. p~epare, 
porte une marque speciale indiquant la nature 
de s·on·contenu; . . 

e·: ne • permettront l' exportation de l' opium 
prepare que par des personnes ·specialement 
autorisees. . . 

CHAPITRE III. 

.Opium· medi_cinal, u morphine, : coca'ine; 'etc. 

Definitions. Par opium medicinal on entend : 
· !'opium brut qui a et~ ·chauffJ a 60° centi

gi-ades.et·ne contient pas moins de 10 pour cent 
de· morphine, qu'il ·soit ou ·non ·en poud~e ou 
granule, OU melange avec des matilires neutres. 

Par morphine. on eittend : . 
le . principal alcalo1de de !'opium, ayant la 

formule chimique 0 17 H 19 N 0~. 
Par cocaine o·Ii entend : 

le· principal' alcaloide ·des feuilles de 1'Ei:y
throxylon Coca, ayarit la for~ule 0 17 H 21 N 0 4 • 

Par heroine on· entend : 
la diacetyl-morphine, ayant ·la formule 

0 21 H
23 

H 0
5

• . 

9. Les Puissances Contractantes edicteront 
des lois ou des reglements stir la pharmacie de 
fayon a limiter la .fabrication, la vente et 
l'emploi de la morphine, de la cocaine et de 
leurs sels respectifs aux seuls "usages medicaux 
et legitimes, a moins _que des loi~ ou des regle
ments existants n'aient deja· regle' la inatiere. 
-Elles coopereront entr'elles afin d'enipecher 
!'usage de ces drogues pour· tout" autre objet. 
: 1 O: Les Puissances Contractantes s' effor

ceront.' de controler, ou de· faire controler, tous 
ceux· qui fabriquent, · importent, vendent, 
dirstribuent et exportent la morphine, la 
cocaine et leurs sels respectifs, ainsi que les 
batiments OU ces personnes exercent cette 
industrie ou ce coinnierce. 

A cet effet; · les Puissances Contractantes 
s'efforceront d'adopter, ou de faire' adopter, 
les mesures suivants, a moins que des mesures 
existantes n'alent deja reg1e la matiCre: 

a. -limiter aux seuls etablissements et 
locaux qui auront ete autorises a cet effet la 
fabrication de -la morphine, de la cocaine et 
de leurs sels respectifs, du se r~nseigner sur les 
etablissements et locaux ou ces drogues_ sont 
fabriquees, et en tenir un :i-egistre ; 

b, · exiger que tous ceux quf- fabriquent, 
importent,. vendent, distribuent et exportent 
la morphine; la· coca!ne et leurs · s('.ls· respectifs 
soient munis d'une autorisation o_u _d'un permis 
pour se livrer a ces operations, OU en £assent une 
declaration officielle a;,,x autorites competentes ; 

c. exiger de 9es personnes la consignation 
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sur leurs livres __ des quanti_tes Iabriquees, des 
importation_s, des ventes, de toute autre cession 
et· des exportations de la morphine, • de· la 
cocaine· et de leurs sels. respeGtifs. Cette regla 
ne s'appliquera pas forcement aux prescriptions. 
medicales et aux ventes faites par des _ph~r
maciens dument autorises. 

11. Les Puissances Contractantes prendront 
des mesures pour prohiber dans- leur commerce 
interieur toute cession de morphine, de cocaine 
et de leurs sels• respectifs · a toutes personnes 
non autorisees, a moins que des mesures 
existantes n'aient deja regle la matiere. 

12. · Les Puissances Contractantes,en tenant 
compte des differences de leurs · conditions, 
s'efforceront de -restreindre aux personnes 
autorisees !'importation de la morphine, de. la 
cocaine et de leurs sels ·respectifs. 

· 13. · Les Puissances Contractantes s'efforce-. 
ront d'adopter, ou de faire adopter, des mesures 
pour que !'exportation de la morphine, \le la 
cocaine et de leurs sels respectifs de leurs pays; 
possessions, colonies et terr.itoires a bail vers 
les pays, possessions, colonies et territoires a 
bail des autres Puissances Contr'actantes n'ait 
lieu qu'a la destination de personnes ayant 
re~m les autorisations ou permis prevus par. 
les lois ou reglements du pays importateur. 

A cet effet tout Gouvernement pourra com-
muniquer, de temps en temps, aux- Gouverne
ments des pays exportateurs des listes .des 
personnes auxquelles des autorisations ou per
mis d'importation de morphine, de cocaine 
et de leurs ·sels respectifs auront ete accordes. 

14. Les· Puissances Contractantes applique0 

ront les lois et reglements de fabrication, 
d'importation, de vente ou d'exportation· de la 
morphine, .de ia cocaine et de leurs sels respectifs; 

a) a l'opium medicinal; 
b) a toutes les preparations ( officinales et 

non-officinales, y compris les remedes dits 
anti-opium), ccintenant plus de 0,2 % de 
morphine ou plus de 0,1 % de cocaine ; 

c) - a !'heroine, ses sels et preparations con
tenant plus de 0,1 % d'heroine; 

d) a tout nouveau derive de la morphine, 
de la cocaine ou de leurs sels respectifs, ou a 
tout ·autre alcaloide de l'opium, qui pour.rait 
a la suite de recherches scientifiques, ·generale
ment reconnues, donner lieu a des abus analogues 
et avoir pour resultat les inemes effets nuisibles. 

ClIAPITRE IV. 

:l.5. Les Puissances Contractantes ayant des 
traites avec la Chine (Treaty Powers) pren
dront, de concert avec le Gouvernement 
chinois, les mesures _necessaires pour empecher 

l'entree en contrebande, tant ,sur le territoire 
chinois que dans leurs colonies_d'Extreme Orient 
et sur les territoires a ·bail qu'ils occupent-en 
Chine, de l'opium brut et prepare, de la mor
phine, de la cocaine et de leurs s.els respectifs,, 
ainsi q ue des su bstance_s visees a I' articlii 14 
de la presente Convilntfon. De son cote le 
Gouvernement chinois _ prendra des mes:u,res 
analogues pour la suppte_ssion· _de la_cqntreba_nde 
de l'opium et des· ·autres · s.ubgtances. visees 
ci,dessus,. de. la Chine vers les colonies etran
g eres et les territoires a bail. 

16. Le Gouvernement c!i,inois promulguera 
des lois pharmaceutiques p·our ses sujets, regle
mentant la ,vente et la distrfl;mtion de la mor
phine, de la cocaine et .de leurs S(;)ls respectifs 
et des substances visees a._ !'article,, 14 .de la 
presente · Convention, . et communiquera ces 
lois aux Gouvernements ayant de_s traites avec 
la Chine, par, l'intermediaire de leurs represen
tants diplomatiques a Pekin. Les Puissanc,es 
Contractantes ayant des traites avec la Chine 
examineront · ces lois, et, si elles_ les ti:ouvent 
acceptables, ·prendront les mesures riecessaires 
pouy qu'elles soient appliquees a leurs nationaux 
residant en Chine. 

17. Les Puissances Contractantes ayant des 
traites avec -la ·Chine (;)i;i.treprendront d'adopter 
les mesures necessaires·pour,rest:i;eindre et pour 
controler l'habitude ·de fumer l'opium dans 
1eurs territoires a bail, ,,settlements" et con
cessions en Chine, de supprimer pari passu 
avec le Gouvernement · chinois les fumeries 
d'opium ou etablissements semblables qui pour
ront y exister .encore, et· de prohil>er rusage de 
l'opium dans les maisons d'amusen;ient et les 
maisons publiques. 

18. Les·Puissances _Contractantes ayant des 
traites avec la Chine -prendront des mesures 
effectives pour la . reduc~ion graduelle, _pari 
passu avec les mesures effectives que le Gouver
nement · chinois .prendra . dans ce meme but, 
du nombre des boutiques, destinees a la vente 
de !'opium brut et prepare, qui pourront encore 
exister dans leurs territoires a bail;,,settlements',' 
et cpncessions en Chine. Elles adopteront des 
mesures efficaces pour la restriction et le controle 
du commerce de detail -de !'opium dans Jes 
territoires a bail, ,,settlements" ·et concef!
sions, a moins que des mesures existantes 
n'aient deja regle la matiere. 

.19. • Les Puissances .Coi;i.tractantes qui pos
sedent. des bureaux de poste en Chine. adop
teront des mesures efficaces pour . interdire 
!'importation illegale BI?, .Chine,_ sous forme de 
colis postal, tout aussi bien que la .transmission 
illegale d'une localite de la Chine a, une autre 

17* 
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localite pai _ l'intermediai;e ·de -ces bureaux de 
l' opium; soit .brut,: soit prepare, de la- morphine 
et de· la cocaine et de leurs ·sels respect ifs et des 
autres :a,ubstances -visees a l'articlii 14 de la 
presente Convention. 

OH/4:fI'L'Il;:E) V. 
· · 20: Les •Puissances Contractantes examine
ront· -la .possibilite ·tl'edicter· des lois ·ou des 
reglements rendant: passible de -peines la pos
session' illegale de !'opium brut, • de l'opium 
prepare, de la morphine, de la cocaine et de-leurs 
sels respectifs,' a m·oins que des lois.ou des regle
merits ,existants n'aient -deja regle la matiere. 
-·. 2t. : Les Puissances Contractantes se com
hluniqueront; par l'iritermediaire -tlti Ministere 
des Affaires Etrangeres ·des Pays-Bas: 

a. • les textes des. lois · et·· des. reglements 
admib.istratifs existants; concernant les matieres 
visees par la presente Convention,. OU edictes 
en .. vertu de ses clauses ; 

· b.' des· renseignements statistiques en ce 
qui concerne le commerce de l'opium brut, de 
!'opium prepare; de la -morphine, de la ·cocaine 
et de leurs sels respectifs, ainsi · que des autres 
drogues, ou leurs sels, ou preparations, vises 
par fa presente Convention. · 
· · Ces statistiques seront fournis. avec autant 
de details ·et'·dans un delai aussi bref que l'on 
considerera · comme. possibles:- - . 

- . . ;. 

C~4J>ITRE VI. 

Dispositions finales . . 

22. Les· Puissances ·non representees a Ja 
Conferenci'e· seront adi:nises a ·signer -la presente 
Convention. · 

Dans ce but, le Gouvernement des Pays-Bas 
ib.vitera, immediatement apres la signature de 
Ja Convention par · les Plenipotentiaires des 
:Puissances qui ont pris part a la Conference, 
toutes les Puissances de !'Europe et de I' Ame
riqti.e non represeritees a la Conference, a savoir:. 
·· 1a Republique Argentine; l'Autriche-Hon

grie ; Ja ·Belgique ; -la Bolivie ; le Bresil ; la 
Bulgarie ; le Chlli ; "la Colombie ; le ·Costa-Rica ; 
Ja·'Republique ·de 'Cuba-; le- Danema:rk; Ja 
Republique Doininicaine; · la Republique de 
l'Equateur ; · FEspagne ; la Grece ; le Guate
mala; la·'Republique -d'Halti; le Honduras; 
le"·Luxemboufg; le l\iexique; le Montenegro; 
le Nicaragua; la Norvege·; le Panama; le 
Paraguay; le Peron ;·Ja Roumanie ;"le Salvador; 
la·'Serbfo; la· Suede; Ja· Suisse; la Turquie; 
!'Uruguay ;·les Etats-Unis du Venezuela 

a designer· un- Delegue muni· des pleins pou
voirs· ·necessaires · pour ·sig~er, 'a• La Haye, Ja 
Convention. 
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La ·Convention sera .munie ·de· ces signatures 
ati moyen d'-un .,.Protocole de signature de· 
Puissances non representees •a· Ja Conference",• 
a ajouter apres le, signatures des Puissances 
representees et mentionnant la date de chaque 
signature. 

Le Gouvernement-- des Pays-Bas donnen 
tons.Jes mois .a tout_es Jes Puissances signataires 
avis de chaque signature supplementaire. 
· .. 23. Apres que toutes Jes Puissances, tant 
pour elles-memes que pour leurs possessions, 
colonies, protectorats et territoires a bail, 
auront .·signe---Ja · Convention ou le Protocole 
supplementaire vise . ci-dessus, le Gouverne
ment des Pays-Bas .ir..vitera toutes les .Puis
sances a ratifier la Convention avec ce Proto;ole: 
•. Dans le cas ou·. Ja signature de toutes Jes 
Puissances invitees n'aurait pas ete obtenue 
a-la date du 31 decembre 1912, le Gouvern&ment 
des- Pays-Bas· invitera immediatement Jes Puis
sances signataires a cette date, a designer des 
Delegues pour proceder, a La-Haye; a l'examen 
de · la possibilite de deposer neanmoins leurs 
ratifications. 

-La ratification sera faite clans un delai aussi 
court que possible et. deposee a La Haye au 
Ministere- des Affaires Etrangeres. 

Le-Gouvernement.des Pays-Bas donnera .tons 
Jes· mois avis aux .Puissances signataires des 
ratifications _qu'il aura re~mes dans l'intervalle. 

Aussit6t que Jes ratifications de toutes Jes 
Puissances signataires, tant. pour. elles-memes_ 
que -pour Ieurs. colonies,· possessions, protecto
rats et territoires a bail, auront ete re9ues par 
le' Gouvernement des -Pays-Bas, celui,ci .noti
fiera' a tciutes· Jes ·Puissances qui auront ratifie 
la Convention la· date _a laquelle .ii aura re9u 
le ·dernier. de ces. actes de ratification. 

24. La presente· Convention _entrera en 
vigueur trois mois apres la date mentionnee dans 
la· notification du Gouverneme_nt des Pays-Bas, 
visee. au dernier alinea de I' article precedent. ' 

A l'egard des Iois, :. reglements et autres 
mesures, prevus par la presente- Convention, 
il est convenu: que les projets requis a cet effet 
se:ront rediges au . plus tard ·six .mois apres 
l'entree ei;i vigueur de .Ja Convention. ·.En ce 
qui conQerne les lois, elles seront.aussi proposees 
par Jes Gouvtrnements· a leurs .Par!ements--oli 
Corps ·Legislatifs. clans: ce. rneme .,delai de. six 
mois;·et· en tout cas, a la premiere session qui 
suivra !'expiration dEl ce delai. · 

La date a partir-de laqu~lle c~s Jois, reglements 
ou mesures entreront en vigueur £era I' objet d1un 
accord entre Jes ];'uissances.Contractantes-sur la 
proposition-du Gouvernement des Pays-Bas .. 

DailS le. cas ou, des -.questions surgiraient 
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relativ:es a la ·ratification de la presente Con
vention, ou a la mise . .-en :vigueur; soit de la 
Convention, soit 'des lois, · reglemeitts et'. fuestires 
qu'elle coinporte, le Gouverri.ement .. des Pays: 
Bas, si .ces questions,· ne .peuvent· pas etre 
resolues par d'a~tres · inciyeri.s, invitera. toutes 
les . Puissances Contractantes· a designer, des 
Delegues qui se reuniront a La- -Haye ,pour 
arriver a un accord ,immediat sur ces questions. 
· •25. ·:S'il '· arrivait· qu?une , des·; Puissances 
Contractantes ·, ·vo'ul ut · deriori.cer. la,, preserite 
Convention, Ja, denonciation .. sera ncitifiee· par 
ecrit au Gouvernement; des Pays-Bas·qui· com, 
muniquera immediatement. copie, certifiee-.. cori0 

forme·· dir la notification · a toutes les autres 
Puissances, .en·.leur, faisant· savoir. la date. a 
laquelle ii l'a re9ue. 

La· denonciation ne produira ses effots qu'a 
l'egard: de la Puissaniie q'rii'l'aura notifiee et un 
an: apres que la notification• en ,sera, parvenue 
au Gorivernement des, Pays-·Bas, 
· En foi ·de q uoi; les Plenipotentiaires ont revetfr 

la,presente Conventio·n de. leurs signatures.-
Fait a La Haye, le 23; janvier mi! .neuf :cent 

douze,: en· un, seul . exe~plaire, qui restera 
depose •dans -les archives· du Gouverneme·nt des 
Pays,Bas et dont des copies,.certifiees conformes, 
seront ·remises par la vciie diploma tiq_ue a toutes 
les Puissances .represeritees· Ii, la · Conference; 

(Volgen onderteekeningen.) 

PROTOCOLE .DE SIGNATURE .. 

DE 'PUISSANCES· NON - ·REPRESENTEES A .LA 
·· CONFERENCE,·. 

Pour le· Gostd-Rica.: 
MANUEL M. DE PERALTA. 25 avri!· 1912, 

Pour le . Jli exique : 
. F .. GAMBOA. 15. mai. 1912 .. 

Pour le. Gµatemala: . 
JosE M. LARDIZABAL. 17 juin 1912. 

Pour la Belgique : 
ALB. FALLON. 18 fuin 1912; 

' Sous.· reserve d'adhesiorr ou de deiioncia
tion en. ce q ui concerne le Congo Beige .. 

Pour le Luxembourg : 
ALB. FALLON. 

Pour. le Pan~ma : 
J. A. JIMENEZ. 

P~ui' l' Equateur : 
VICTOR M. RENDON. ·, 

Pour le Honduras:· 
JALHAY., 

Pou1· -le Salvador: : 
ARTURO R. A VILA. 

,18 juin. 

19 ju.in' 

2 jui!let 

5 juillet 

30 juili~t 
Pow l'Haiti: . . 

DR.A.RrnoUL DE PESCAY.21 aout 
Pou1· le Venezuela : 

·.1912. 

1912. 

1912. 

1912. 

19.12. 

1912. 

SANTOS A. DoM:im:ci ·10 septeinbre 191'2. 
Pour le Bresil : 

GRAQA ARANHA,'. 16 octobre 1912. 

I Pour i' Argentine.:. . • • .· • · . • · 
ALLJANDRO,.GUESALAGA. 17.ocitobre." l!!lf 

foj~~~!~Pif~i~A Y-8~vi>23'· o~tobre ''"'iii,2':' 
Pour. za Rer)ubti,j_ue bo,;nl;.:icd,i-n.e·.~- · . -~1•: -~ 

ELISE_O GRULLON .·· ·- 12· iiov'emhe 1:ll2; 
Pour le Paraguay.' '·" ., 

ENRIQUE 00STENDORP. 14 decembre: 1912) 
Pour.-le. Danem,ark:' . 

J. · G. DE GREV:ENKOP, ,.. . ... , . .
1
.
9
,
1
. 
2

_ 
. CASTENSK.JOLD, 17 di\cem bre 
poii·/leDariemark, l'IslaiuJe•:· . ' ··"·""" 

et les Antilles danoisis. 
Pour. la' Goiombic . ce l 

IGNACIO, . GUTIERREZ- . 
PQNCE. 15. janyier. 1913;, 

S<;ms _reserve .de l 1app1·oua.tion d~ -Cotp::i· 
legislatif de la, Colombie ... ·. '. 

Pou'r ia Rep~liizue· d_e,Gub~,-: · .;· 
ARTURO ·P.:1:DRo.·· ·. . . 8'l'na,i'·· 191-3;-' 

Pour la· B~livie: 
•MACA:RIO PINILLA. 4 .juin · , 1913 .. 

Pour le Ghili : · 
JORGE HUNEE~S. ; .. , 2 juillet. 1913. 

Pour le Nicaragua: ,•. · ,, ... _-
SrnoN PLANAS SUAREZ. 18 juillet 

Pour le Perou : . . , . . , .. 
. MANUEL' ALVAREZ CAL' . 

Pour ia Suede : 
DERON. 24 juillet· 

F. DE KLERCKER;" .. 27 aot1t 

19i3.· 

1913. 
:Souif:reserve de la d6claration suivante: 

· l'opiu!Il· n'etant pas. fabrique en· Su~de, le 
GouVe'rllemerit _$uBdois se eontentera pour 
le· monient · de ·prohiber !'importation de 
l 'opium prepare, mais se declare en m0me 
temps -pr0t : 18.·. ·pren!lre t les mesures vis6e~ 
dans l'article 8 de la Uonvention si l'expes 
rience ·en d6montre· .l'opportunit6·, 

Pour la Norvege: 
G. F. HAGER!JP, ~· septen:i~re. 1p13, 

20 Juni 1914. WET; houdende. goedkeuriilg 
.-van het op 31 December-1913 te Brussel 
tusschen N ederland . :voor · . N ederlandsch~, 

. Indie, ·Duit~chland; Belgie, _Bolivia,. Ghili; 
· ··Columbia, Guba, Denemarken,- de Do~ini-. 

caansche . Republie}c, -Spanje, Fr.ankrijk; 
Groot-Britannie; Guat_e1nala,: H1{iti, Hor1c: 
duras; Italie, Japan, -.iYiexico, Nicaragua~ 
Noorwegen, Paraguay,. Peru, Perzie, .-Por
tugal, Rusland; Siam,.:Zweden, Zwitserland 
en Uruguay gesloten. verdrag met bijlagen 
betreffende de instelling van eene inter.
nationale handelsstatistiek.- S. 258. 

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

dat hetop 31 December 1913 te Brussel tusschen 
Nederland voor Nederlandsch-Indie, Duitsqh
land, Belgie, ·Bolivia, Ohili,. Columbia; .Cuba, 
Denemarken, de Dominicaansche .Republiek, 
Spanje, Frankrijk, Groot-Britannie, Guatemala, 
Haiti; Honduras, Italie, Japan, Mexico, Nicara-
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gua, Noorwegen, Paraguay, Peru,· Perzie, 
Portugal, Rusland, Siain, Zweden, Zwitserland 
e!l Uruguay gesl9ten verdrag me't bijlagen be
treffende de instelling van eene· internationaal 
handelsstatistiek, wettelijke rechten betreft; 

Gelet op het tweede lid van arti.kel /i9 der 
Grondwet·; 
fi Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 

. Art. 1. W ordt goedgekeurd het met de 
bijlagen in afdruk nevens deze wet gevoegde 
op 31 December 1913 te Brussel tusschen 
Nederland voor Nederlandsch-Indie, Duitsch
land, Belgie, Bolivia, Chill, Columbia, Cuba, 
Denemarken, - de Dominicaansche Republiek, 
Spanje, Frankrijk, Gi:oot,Britannie, Guate
mala, Haiti, Hon.dµras, I ta)ie, . Ja pan, Mexico, 
Nicaragua, Noorwegen, Paraguay,.Peru, Perzie, 
Portugal, Rusland, Siam, Zweden, Zwitserland 
en Uruguay gesloten verdrag betreffende de in
stalling van eene internationale handelsstatistiek. 
· 2. Deze ·wet treedt in werking op den dag 

harer afkondiging. 
Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Het Loo, den 20sten 

Juni 1914. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlan<l,§che. Zaken, 
J. LOUDON. 

De Minister van Kolonien, · TH. B. PLEYTE. 
(Uitgeg. ·30 Juni 1914.) 

CONVENTION 

C0NCERNANT L'ETABLISSEllIENT D'UNE STA
TISTIQUE 00Mi\1ERCIALE INTERNATIONALE. 

Les Gouvernements d' Allemagne, de Belgique, 
de Bolivie, du Chili, 'de Colombie, de Cuba, du 
Danemark, de la Republique Dominicaine, 
d'Espagne, de France, de Grande-Bretagne, de 
Guatemala, de Haiti, de Honduras; d'Italie, du 
Japon, du Mexique, de Nicaragua, de Norveg.e, 
du Paraguay, des Pays-Bas pour· -les Indes 
Neerlandaises, du Peron, de Perse, du Portugal, 
de Russie, du Siam, de Suede, de Suisse, de 
!'Uruguay, ayant. reconnu l'utilite de .prendre 
des mesures propres a faciliter la comparaison 
des diverses statistiques commerciales, 

Les soussignes, a ce dument autorises, sont 
convenus de ce qui suit : 

Art. I. Les Etats c_ontractants· decident 
d'etablir, en dehors de la statistique ·commer
ciale publiee par chaque pays,. une statistique 
speciale basee sur une nomenclature commune 
groupant, en un nombre restreint de categories, 
les marchandises importees et exportees, avec 
l'i:ndication de la valeur et, autant que possible, 
du poids. 

Art. II. Les Etats contractants declarent 

[ adopter a cet effet la nomenclature commune 
dont le texte est annexe a la presente Convention, 

Art. III. En vue.d'assurer la publication de 
la statistique .speciale visee a !'article I, les 
Etats contractants sont d'accord pour creer 
a Bruxelles un Office international sous le titre 
de BUREAU INTERNATIONAL DE STATISTIQUE 
0OM111ERCIALE . 

· Art. IV. · Le Bure·au international est charge 
de-reunir, de· coordonner et, de. publier- les ren
seignements statistiques qui lui -sont fournis 
par les Etats contractants relativeD?,ent a l!}ur 
commerce d'importation e·t d'exportation. Ces 
Etats s'engagent a mettre le Bureau en posses
sion de toutes les indications necessaires -pour 
etablir la statistique speciale dont il est quaes
tion a l' article I. 

La publication de cette statistique se faer 
dans un organe intitrile: BULLETIN DU BUREAU 
INTERNATIONAL DE STATISTIQUE 0OMMER0IALE. 

Art. V. Le Bureau international, dont les 
frais sont supportes par .les Etats contractants, 
est place sous la haute direction du Gouverne
ment beige et fonctionne sous sa surveillance. 

Art. VI. Un Reglement,. annexe a la pre
sente Convention et ayant la meme force obli
gatoire que celle-ci, determine l' organisation du 
Bureau international et fixe la part d'inter
vention de chacun des Etats contractants dans 
les frais occasionnes par le. fonctionnement 
dudit Bureau. 

Art. ·vu. Les Etats et colonies qui n'ont 
point pris part a la presente Convention seront 
admis a y acceder ulterieurement. 

L'accession sera notifiee par:ecrit au Gouver
nement belge qui 1a fora connaitre a tous les 
Etats contractants. L'accession emportera 
de· plein droit adhesion a toutes les clauses 
stipulees dans Ja presente Convention· et elle 
sortira ses effets· a partir du· lei: janvier de 
l'annee suivante. 
'. . Art. Vill .. La_ prese_nte Convention sera 
ratifiee; Jes -ratifications en seront- deposees au 
Ministere des Affaires Etrange~es a Bruxelles 
le' plus tot possible et, en tous cas, avant le 
ler juillet 1914. · 

Elle deviendra- obligatoire a. cette date et elle 
restera en vigueur pendant ,ept ans. · 

Si, douze mois a, ant l'~xpiration des. sept 
premieres annees, la presente Convention n'a 
pas ete denoncee, elle subsistera pendant un 
nouveau terme de sept annees et·ainsi de suite 
de sept en sept ans. 

La denonciation ~era ad~essee a~ Gouverne
:znent beige qui aura a constilter les' autres Gou
vernements sur les conditions dans lesquelles la 
.Convention resterait executoi;e entre · e~x. · 
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Art. IX. II est entendu que douze mois 
avant !'expiration de chaque periode septennale, 
ohacun des Etats contractants aura la faculte 
de provoquer, par l'int_ermediaire du' ·GoU:v_er
nement beige, la reunion d'une Confer~nce en 
vue de· discuter· toutes ·propositions relatives a 
la comparaison des differentes · statistiques 
commerciales. · · · -

En foi de quoi, les Plenipotentiaires respec·tifs 
ont signe 1a·presente Conventio·n. · 

Fait a Bruxelles, le trente-'un decembre mil 
neuf cent treize. 
Pour l' Allemagne : · · 

Signe : Prinz v. HATZFELD TRACRE~BERG.
Pour le Belgique : 

Signe: Bon_ CAPELLE. 
J. JANSSENS. 
H_ SII.LEVAERTS. 
R. CAMPEN .. 
GOFFART. 

Pou1· la Bolivie : 
Signe: JOAQUIN DE LEMOINE. 

Pour le Chili : 
Signe : FRITZ HOCIDIEIMER. 

LUIS ILLANES GUERRERO. 
Pour la Colombie: · 

Signe : C. ·RoDRIG1JEZ MALDONADO. 

.Pour· Cuba: 
Signe: A. DIAZ DE Vrr.r.AR. 

Pour le Danemark et ses -possessions et colonies : 
- Signe : W. GREVENKOP CASTENSKIOLD. 

Pour la Republique Dominicaine : .. 
Signe : J OSEPR PENSO. 

Pour l' Espagne· : · ' 
Signe: MARQUES·DE FAURA. 

Pour la France : 
Signe : A. KLOBUKOWSKI. 

Pour la Grande-Bretagne: 
Signe: F. H. VILLIERS. 

Pour le Guatemala : 
·. . Signe : JOSE M. LARDIZABAL. 

Pour Ha'iti: 
Signe : Dr. A. RIBOUL DE PESCAY. 

Pour le Honduras: 
Signe: H. JALRAY. . 

Pour l' Italie" et les I colonies : . 
Signe : CosTA. 

Pour le Japon :-
Signe: KEIZIRO NABESRIMA. 

·Pour le 1Wexique : 
Signe : CARLOS PEREYRA. 

Pour le Nicaragua_: 
Signe .- LEON v ALLEz. 

Pour la N orvege : 
Signe : F. HAGERUP. 

A. N. KIAER.' 
Pour le Paraguay : 

Signe: G. DU MONCEAU. 
Pour les Indes N eerlandaises : 

Signe : H. V. WEEDE. -
:Pour le Perou : 
'' Signe : CARLOS .LARRABURE y CORREA. 

Pour la Perse : 
Signe: ]\'[_ i\,!A:s:MOUD KHAN. 

Pour le Portugal : -_ · ' -
Signe : A. l\I. ALVES DA VEIGA. 

Pour la Russie : 
Signe : KouDACREFF. 

Pour le Siam : . 
Signe: WILLIAM J. ARCHER._. 

Pour la Suede : 
Signe : F. DE KLERCKER. 

Pour· la·-Suisse: 
Signe: ,JULES BOREL. 

I. BUSER. 
. T. GEERING. 
,.Pour l'Uruguay: 

Signe: ALBERTO. GUAN!. 
Pour copie conforme : 

Le President de· la-. Conference, 
Bon. CAPELLE .. 

Certifie par le Secretaire Gem\ral 
du Ministere des Affaires Etrange.res de· 

Belgique, 
Bon. VAN DE:i:t ELS'f. 

Annexe a la Convention. 
(Art. II). 

NOMENCLATURE COMMUNE DES 
MARCHANDISES . 

. I. - Animaux vivants. 
1. · Espece chevaline. 
2. Espece bovine._ -
3. Espece ovirie .. ,' 
4. Espece caprine. 
5. Espece porcine. 
6. Volaille. 
7. Tous autres animaux vfvilnts (non com

pri,'i les poiss[!M ni les crustaces vivants). 
II. - Objets d' ali;,,entation et boissons. 

8. Viandes fraiches. (1) · 
9. Volaille morte et gibier mort. ' 

10. Viandes preparees ou conservees (y com
pris le lard, la volaille et le gibier con-
serves). - -. 

H. Graisses comistibles. 
12.· Margarine et lieurres artificiels. 
13. Lait. (2) · · . 
14. Beurre. 
15. Fromages. 
16. Caviar. 
17. Poissons, crustaces et coquill~ges. 
18. CEufs de volaille et de gibier. 
19. Miel. 

Cereales: 
20. Froment. 
21. Seigle. 
22. Orge. · 
23. Avoino. 
24. Ma1s. 
25. Autres cereales (y compris l' eveautre 

et le metell). 
26.· Riz. 
27. Farines de cereales. 

(l} Y conipris les viandes congelees. 
(2) Le lait cond~nse . et le lait en poudre 

rentrent aussi dans cette,categorie, 
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28. Autres produits de la meunerie. 
29. Malt. ·· 
30. Pates alimentaires. 

· 31. Legumes .frais., 
Legumes sees : 

20 JU Ni. 

:so. 
81. 
82. 
83. 
:g·4_ '· 

32. a cosse. (1) 
33. autres. 
34. Pommes de terre. 
35. Fruits (y · compris les fruits· sees). 
36. Cafe (y compris le cafe torrefie). 
37. Cacao brut. 
38. Cacao prepare (y compris le chocolat). 
39. Thes. . .. 
40. Sucres bruts et raffines .. · 
41. Epices. (2) 
42. Huiles vegetales. (3) 
43. Sel. 
44. Autres objets d'alimentation (comprmiant 

notamment les ·conserves de produits 
,. . ' vegetaux) . . 
45. Vins. 
46. Bieres. 
4 7. Boissons spiritueuses ( esprit-de-vin, eaux-

de-vie, liqueurs, etc.).· .. 
48. Eaux de source (')t eaux minerales naturel

les ou artificielles,_ gazeuses ou non. 
49. Autres boissons (jus de citron et d' orange, 

limonades, etc.). . 
III. - Matieres brutes ou simplement 

preparees. . . . 

50. Peaux brutes, salees, ta_nnees_e1f_ cro.ute et 
pelleteries _br_ntes. 

51. Ivoire. : · · 
52. Os et cornillons .. 
53. Engrais (y compris les engrais chimiques). 
54. Pails et plumes. . . _ · 
55. Plantes vivantes et' fleui-s natiirelles~ 
56. Recoltes et_ fourrages (y compris : __ les 

betteraves fourra'geres). · 
57. Son. · 
58. Tourteaux. 
59. Houblon. 
60. Betteraves a Sucre. 
61. Graines. 
62. Caoutchouc. 
63. Resines, gommes et ·cire vegetale. 
64. Taqacs. - . __ , _ 
•65. Bois de toute espece, meme scies. 
66. Charbon de bois. 
67. Bois de teinture, ecorces a tan et autres 

matieres colorantes et tannantes. 
68. Pates de bois. · 

Minerais: 
69. de cuivre. 
70. de fer. 
71. de plomb (me1J1,e argentiferes). 
72. de zinc. 
73. de manganese. 
74. d'etain. 
75. autres .. 

Metaux communs: 
76. Aluminium. 
77. Cuivre. 
78. Etain. 
79. Fer et acier. 

(1) Pois, £eves, lentilles, etc., decortiques, 
egruges, etc. 

85. 
86. 
.87; 
88. 

89. 
90. 
91. 

92: 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 

98. 

99. 
100. 
101. 
102. 
103. 
104. 

1!)5. 
106. 
107. 

108. 
109. 
no. 
lll. 
ll2. 

ll3. 
ll4. 
115. 
ll6. 
ll7. 

ll8. 

119. 
120. 
121. 
122. 
123. 

124. 

125. 
126. 
127. 
128, 
129. 
130. 
131. 
132. 

Nickel. 
Plomb. 
Zinc. 
autres. 
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Pierres jfrecierises · e·t demi-precreuses 
brutes· ou simplement taillees, mais 
non montees (y compris le corail et les 

- perles fines) .. -
· Marbre:S et albatre: 
Autres pierres. - · 
Huiles_ minerales -et_ leurs derives. 
Charbons mineraux, meme. carbonises 

OU agglomeres: 
Chaux. · · · ·- · 
Ciment. 
Soufre. 
Textiles: 
· ·Laine. 

Soie. 
Coton. 
Jute. 
Chanvre et lin. 

Ramie, hennequen · et aU:tres fibres 
textiles. 

Autres matieres. 

Amidon. 
Savons_. . . _ 
Bougies, cierges et chandelles. 
Parfm:p.erie_s et .cosmetiques. 
Couleurs, teintures et vetnis .. 
Produits chimiques (y compris les alcools 

ne servant pail comme boissons). · 
-Medicaments_ composes. 
Cigares · et :cigarettes. . · _ .. 
Autres tabacis (if compris les extr_aits de 

tabac): · · 
Pelleteries preparees· et ouvrees. 
Cuirs et peaux prepares. 
Chaussures de peau. · 
Gants de peau. · 
Autres ouvrages en pea~; 
Fils: - . --

de laine. 
de soie naturelle ou' ~rl;ificielle. 
de coton. · · 
de jute. 
de chanvre, de lin, de rainie et d'autres 

fibres textiles. · 
Cordages; · c · 
Tissus: 

de laine. . 
.., de soie naturelle oii artificielle. 

de coton. 
de jute. 

de chanvre, de lin, de ramie et d'a)J.tres 
fibres textiles. . 

, Broderies, dentelles, passementeries et 
tulles brodes. : 

Bonneterie. 
Chapeaux ornes pour·- dames (modes)~ 
C~ape~ux autres de toute espece·. 
Lmgene. 
Vetements pour femmes. 
Vetements pour hommes. 
Autres objets confectionnes. _ 
Ouvrages en caoutchouc detoute espece. (1) 

(2) Comprenant notamment le poivre, le 
piment, le safran, la vanille et la cannelle. 

(3) Huiles alimentll,ires ou non, a !'exception 
des hui!e$ essentielles. , 

(1) Sont. conipris parmi Jes · Ouvrages en 
caoutchouc, Jes chaussures; Jes tissris et les 
vetements en caoutchouc, ainsi que Jes bandages 
de roues de toute · espece. · · · ·. 
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133. • 
134. 

i35. 
136. · 
137. 
13~. 

~:i: 
141. 

Meubles ·en bois.' (1) 
: Autres · ouvrages en bois. 

P;i,piers : .. . . · , . , . 
de tenture. . · 
a utres et carton: ( 2) . 

Ouvrages en papier et en carton.· 
Livres- et mµsique gravee ou -imprimee. 
Autres. pro.duits des arts. graphiques .. 
Ouvrages en niarbre, en platre, en cinie'nt 

et en pierre. · · ' ·· · 

142. 
143. 
144. 
145 .. 
146. 
147. 
148. · 

-'.Tuiles, briques; carreaux;·tuyaux, autres 
qu'en fa10nce ou en por.celaine. , ,, 

·,. Falences tit _porcelaines .. , . · 
· Autres poteries. · · · ' 

149. 

150.· 
151. 
152. 
153. 
154. 
155; 
156. 

Glaces. 
Ver~es· .de vitrage. . . 
Gobeleterie (verre creux),.,, 
Autres verreries. 
·Fer et ·acier' simpiement··battus;: etires 

·. OU !amines;,-., · . · ·, . 
Autres ouvrages· en fer et ,en acier. 

. ·ouvrages,: '· . ' ': 
· en aluminium. · .a 

en cuivre. . · 
en. etain. 
en nickel. 
eri pio.mb. · 
en zinc .. 

Bijouterie, _orfevrerie e:t articles similaires 
.. .en __ metaux precieux. .. 

157. Bijouterie il,litre, ·menie ·doree, argentee, 
· nfokelee,- etc.- · - - · • • · 

158, 
159. 
160. 
16'!:· 

Locomotives .et. tenders .de locomotives. 
Locomobiles. . . ._ , . . 
Macliines ,et· appareils electriques .. 
Machines ·.inotrices ( autres 'que ' loco-

rnotives, · loco-mobiles et machines' elec, 
.· triques), chaudieres lt,.vapeur, turbines, 

, ... pompes,. etc. 
162: Machfo.es-outils. ·r . 
163. Machines a! tisser; a appreter; a blarichir; 

, a im primer, a teindre les etoffes, . les 
.rubans, . etc.,· .machines a. carder, 
a peigner, a i,erancer, a·'filer, metiers 
a brcider et autres machines· p'6tlr 

, .. ·l'industrie textile: ·. ; : · 
164. , Machines a coudre, a broder et a .tricoter, 

a la main ou a peda)es. _ ... 
165. Machines pour fabriques et raftiµeries de 

· suers;··· pour distilleries, vinaigreries, 
brasseries et -malteries. · . 

166. Machines agricoles.. · · 
·167. Autres, machines et m.ecaniques ... et 

pieces detacliees. · '· · 
168. Outils. ( 3) 
169. Voitures et Vl'.agons pour· chemins de• fer 

110: 
171. 
.172. _ 
173. 

. et tramways. (4) , 
Voitures 'autcimobiles.' 
Motocycles et autres vehicules de l'espece. 
Velocipedes. ·. . ·:: . . . 
Tous autres, vehicules. ,(5) 

• (1) Les meubles autres· qu'en bois suiverit 
le regime des. ouvrages; sliivant la matfere: .. 

(2) Les cahiers lignes sont a considerer 
comme ouvrages en papier. 

(3) Cette rubrique ne comprend que - les 
outils employes a l'exercic!l de professi_ons 
·manuelles, a !'exclusion des machines-otlti.J.s. 

(4) Y compris les fourgons et wagonnets ·de 
toute sorte, · 

(5) Y compris les aeronefs. 

174. 
175. 
176. 
177. 
178. 
179. 

i8o .. 
181. 
182. 

1914 
Navir~s et bateaux.: 
Instruments de· musique. . 
Instruments. et. appareils scientifiques: 
Ho_rlogerie e,t f~ujnitures d'h~rlogerie. (1) 
Armes et murut10ns: 
Poudre a tirer ,et autres produits explo-

sibles. 
Allumettes._ . . . . . . .. .. 
Tous' auttes produits fabriques .. 
Objets d'art et de collection. : · 

·- ,r 

V. ~ Or et argent .non ouvrbi-et. rnonna'ies_ 
· · . d'or et d'argent. · · · 

183. Or. non ouvre. · (2) 
184. Argent non ouvre: (2) 
185. J\fonnaies d'or: 
186. -Morina1es: d'ar_gent. · 

Annexe a la C~nventio,n. 

(A~~-- VLi 

REGLEMENT ])'ORGANISATION du Bureau 
internati~nal de S.tatistique . co1nmerciale. 

En execution de I' article· VI de la Convention 
en date· 'de· ce jour,_ les-·Etats--contractants 
adoptent le Reglement 'ci-apres · concernant 
!'organisation du BUREAU 'INTERNATIONAL DE 
STATISTIQUE ·coMMERCIALE, cree· en vertu de 
I' article III de' ladite Convention. 

AT T·R I BUT I O N,s; .. 

· Art. ·r. Le Bureau iµter~atio~al a pom 
mission.: . . . . . . . 

_a) De coord'oni:ter Ies renseignemen~s que: lui 
transmettent Jes Pays _contractants aux fins 
~sees par:_ la. Convention et c;le .le§! publier 
d'apres la N:o_MENCLATURE COJl1MUNE adoptee 
en vertu de _!'article U cie ladite . Convention ; 

b) De preparer eventuellement les travaux 
des. C~nferences dont ia reunion· strai~ decidee 
conforme~ent a l'ar~icle IX de la, Co~vention. 

:e u B L·r c '.A. T r o·N s. 

Art. II. Le ·BuLLETIN :ou BUREAU INTER
NATIONAL DE STATISTIQUE COMMERCIALE, publie 
en· vertu · de I' article· IV. de la Convention,· est 
annuel. 

Art. III. · Le format du .Bulletin et les 
tableaux y contenus sont. conformes aux 
modeles annexes au·present·Reglement·d'orga, 
nisation. 

Art. IV. Le Bulletin est redige en langue 
frarn;,aise. 

(1) Les montres et fournitures pour montres 
rentrent dans cette categorie. , 

(2) Y compris les !ingots, la pbudre; les b~rres 
et les debris. I 

I 
, I 
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Les vaieurs sont indiquees en francs-et .l~s 
poids d'apres le systeme metrique. _ 

Le Bureau international c·onserve. des droits 
exclusifs quant a la propriete de ~es. publi; 
cations. 

Art. V. En vue de !'elaboration dt1'Bulletin, 
chacun des Pays contractants fait parvenir_ au 
Bureau international, le plus ·tot possible et 
au plus tard en novembre, les renseignements 
statistiques relatifs a l'ann.ee precJderite. · 

Ces renseignements sont. consignes dans des 
formulaires fournis aux differents Etats par, le 
Bureau international et conforines aux :modeles 
annexes au present ·Reglement ,d'o.~ga:nisat.ion. 

Dans le cas ou les marchandises ne peuvent 
pas etre classees dans_ rune OU rautre des 
rubriques de la. nomenclature commune, il y 
a lieu d'indiquer - dans les formulaires - le 
numero. d'ordre. de la rubrique relative, dans 
chaque categorie, aux marchaiidises non 
classees, c'est-a-dire qui ne font pas l'objet 
d'une rubrique speciale. 
. Art. VL Le Bulletin publie par le Bureau 
international est distribue aux Gouvernements 
contractants proportionnellement a. leur part 

. d'interveni;ion dans les frais de l'institu,tion et 
ce sur la base de dix exemplaires par unite 
de cent francs. 

Les exemplaires supplementaires qui seraient 
reclames par lesdits Gouvernements pourront 
ieur etre fournis par le Bureau ·international 
d'apres un bareme a determiner.. La deniande 
doit eil ~tre faite lors de l'envoi des· reilseigne
mentii vises a !'article V du present Regleinent. 
· Les conditions· de la ven:te du Bulletiii. aux 
Etats nori contractarits et aux. particuliers 
seront regleeS• par le Bureau international: ' 
. Art. VII. Ohaque Etat· contr~ctant envoie 
directement au Bureau . international deux 
exemplaires de la publication annuelle relative 
a la statistique de son commerce exterieur. 

PERSONNEL., 

Art. VIH .. ·Le personnel du Bureau inter
national est nomme par les soins du Gouverne: 
ment beige. 

Art. . IX. :Le.. Gouverneme.nt belge . est 
charge de- prendre les mesures · utiles · pour le 
fonctionnement · du.,.Bureau international; . en 
restant dans les limites tracees par la Conven
tion et par le present Reglement. 

Il fait les avances de fonds necessaires: e·t 
veille a la marche reguliere de !'institution. 

BUD GET. 

Art .. X. Afin de .determiner. equitable~ent 

la part contributive des Etats contracta11.ts dans 
les depenses anmielles du Bureau international, 
ces Etats sont repartis en six classes correspon
dant a l'importance de. leur commerce special 
respectif, sa voir : · · · · 

Ire cla,sse : plus de 4 milliards· de francs ; · 
2e cla,sse : plus de '3 'milliards jusqu'a 4 m,~1-

liards de francs '; ... , . . . , . ·.· 

3e classe: plus de 2· milliards jusqu'a ·3 mil: 
liards de francs ; . . . . . . . . 

4e classe : plus de I milHai·d ju,squ' a 2 inil-
liards de fr(l,ncs ; · .. 

5e classe: plus de· 500 millions jusqu'a 
I milliard de francs ;· . . .. 

6e classe : 500 . millions de Jrancs et· mains. 
Art .. XI. Les parts contributives des Etats 

· contractants dans le budget des depenses fixees 
· approximativement a trente-cinq mille · francs 
par an, sont etablies, pour tout1da duree de la 
Convention, de la maniere suivante : 

Ire classe ·1,200 francs ; 
2e classe · 1,100 francs·; 
3e c!asse ·i,ooo francs; 
4e classii 900 · francs ; . 
5e classe 800 francs ; 
6e. classe · 700 francs .. 
Le paiement des cotisations echeant aux 

Parties contractantes s' effectue entre les mains 
du Ministre des Affaires,Etrangeres de Belgique 
ciu de son delegue, daris le courant du premier 
trimestre de chaque exercice et . en m_onnaies 
(l,yant cours legal en ·Belgique. · 

· Art: XII. · Les· ; ·sommes provenai:tt de la 
vimte du Bulletin par le Bureau ·international 
sont versees .~u· Budget ~es recettes. 

Art. XIII.' Les Etats qui·se retireraient de 
la Convention perdent leur drpit de copropriete 
dans le fonds commuil. ' . . 
. Art. ·XIV: . ·En cas:.cie dissolution, le fonds 

commun sera liquide entre Jes· Etats contrac
tants, proportionnelle:irient aux parts· contri
buti.;,es determinees par !'article XI du present 
Reglement. 

·Art. XV. L'excedent · eventuel' ciu · budget 
d'un exercice est rel'o!'te ~~·budget de l'exercice 
suivant.. · 

Le cas echeant, les exc·edents ·servent a con
stituer un fonds. de ;es~rve destine a; parer aux 
depenses imprevues. . 

Art. XVI. ' Un rapport sur 11!, gestion finan
cier.e du Bureau.inte,:national et. la marche des 
travaux est adresse chaque · annee· aux Gouver
. nel):lents contractantsi 

Fait·. ii, Bruxelles; 'le trente-~ri deciemb~e· mi! 
neuf cent treize. 

(Volgei:i de· o~dei:-teekeriingeµ.) 
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ANNEE 191 ... .Annexe 
au Regleme·nt' d'Organisa tion· 

1============1 . (Art .. 5) · . . . 

·--· ·_, [,)' 

.0PA YS: .·· 

NOM:.: .·.: . . ·.·.·.:.•.'. _;:.: •••• ·._. 

(1) : Forni.u,laire A.' : 

'.' RELEV,E · ):ms I¥PORTATJONS. ET :,DES_' EXPORTA'.riONS. 

COMMERCE. SPECIAL; 

IMPORTATIONS. 

. M .A:R C :S: A N :Q I S E S 
lndiqiler 'd'apres Ja. noihendiafore 
., ' ·. ' : ' commune: .. 

N umero statistique: Designatio~ (3) 
Ja . categcirie le n° d'ordre de la 

: rubrique· 
(2) .... ' ...... ' ·.:•: ..... ; . 

.(4) (5) 

_VALEUR 

NOMBRE 
. . ·, .. : ... kilo!~!mes ::.· .. francs OBSERVATIONS 

' '(6) (7) .- . (8) (9) (,.10) 

.1 

IMPORTATIONS TO'.l'ALES. : •• , :·. • -r · ." .. · .. ·. ~-•.•. _. .. .' :·_·, .·. · ... _. :.' ........ . 
l 

- EXPORTATIONS. 

.MARCHANDISEs· 'Indiquer d'apres la nomenclature 
· ·· · · '· commune : · · 

Numero statistique: 
(2) 

Designation (3) 
la categorie 

le 11° d' ordre de' la . 
·· _ rubrique . 

................... 
(") .................. . 

(4) (5) 

PO IDS VALEUR 

NOllIBRE ' 100 OBSERVATIONS 
·.· · · • '·. : · - kilogi:aninies :· · · : , francs 

(6) (7) (8) (9) (10) 

- I 1 • ~ ~' ' '. ' ' : 

.... ·.· ....... ·.. . ., ... •· . . . . . 
. I · · .. I 

·.: ('-',): A reinplir seulement lors_qil.~_ la designation-' des marchandises n'est pas .la meme a 
!'exportation qu'a !'importation. .·.. · · 

(1) Indication. du.pays· qui fournit Jes. renseignements faisant l'objet.du-pr6sent releve. 
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(2) Numero statistique· attrio•ie aux 'iiiiircniindises·-daiis le ·Tableau du commerce exterieur 
du paysquFfpurnit- les renseignements faisarii l'objet du present releve. · · 

(3) Denomination telle qu'elle-.existe. dans le Tableau du commerce exterieur du pays qui 
fournit les renseignements faisant l'objet du present releve. . , 

(4) Indiquer ._en chi.tfres celie des ·cinq. g~andes. catego~ies de la nomenclature commune 
dans laquelle ·rentrent les marchandises faisant l'objet du present releve. 

(5) Indiquer en chitfres le numero· d'ordre· de··/a ·rubriqite· de--·ia nomenclature commune 
dans _laque!le .rentrent les marchandises faisan,t.,l'objet du present ·releve. Dans le' cas ou 
les -miircliaridise~ ne· 'pe'nvenf· pas etre classees dans l'u'.ne-ou_lautr~ des rubriques de la 
nomenclature commune, ii y a lieu d'indiquer le numero d'ordre de la rubrique relative, 
dans chaque categorie, aux marchandises non ,classees, c'est-a-dire qt1i ne font pas l'objet 
d'une rubrique speciale. . __ · __ ,<_·-_,:-· ,·:_ .. __ . · 

(6) A remplir uniquemenf pour la categorie I. Amiaux vivants, a !'exception de la rubrique 
n°. 7: Tous autres · animaux vivants. ," · , · 
- l7);.A remplir.uniqi~ement par-les·',pays- dont l'unife-de poids-est-autre· que le kilo_qramme. 
Indiquer eventuellement cette unite en tete de la colonne. . 
, (8) A ~emplfr .·imiqueme_ni par i~s' pays· dont l' unite de :poids i{st le· kilogramme. 
·. (9) A--remplir uniquement par --les pays· dont- l'unile de valeur est autre que le franc: · 
Indiquer eventuellerrient cette unite en tete de la colonne, en specifiant s'il s'agit de valeur 
or_, argent -OU papier. . . . . .. - ' . ; l .. . . . ·, -

(10) -A remplir uniquement par -les -pays dont !'unite· de valeur est le franc_. 

PAYS 

N,OM : POPULA,TION : 

· · · .. ·:. ~-- ;_:,: ~ ; ~~- .. ·. Habitan~s: ..... 
q) A la date du: .. : 

-ANNltE H)l. _-. i. 

A:iinexe 
au Reglement d'Or
ganisation (Art. V). 

Jl'ormulaire B. 

RELEVE DES :IMPORTATIONS TOTALES ET DES 
EXPORTATIONS · TOTALES. 

·IMPORTATIONS TOTA.LES-· EXPORTATIONS TOTALES 

POIDS VALEUR OIDS. - V.A.LEUR 
11------~-~-11---------- -~----11 

...••..... ,.1100 kilogr. . ....... • 1 Franc ._, 100 l(,
3

i)logr ..... (
4

.-). •. • • f·r-(a
5

n)c. s 
. (2) _ _ ... · __ (3) _ . (4) : (5) 

(1) Indication du pays qui fournit les renseignements faisant ,l'objet du present releve. 
(2) A remplir ·uniquement par les pays dont l'unite de poids est autre que le kilogramme. 

Indiquer eventuellement cette unite en tete" de la colonne. · · · · ·· · · · · ·- · . 
(3) A remplir imi,zuement par les pays dont l'imife de poids est le kilogramme . 

. (4) A- remplir•-~niquement: par les pays dm,t·--l'unite de villeur est autre que le-frmic, 
-In'diquer eventuelleinent cette unite en tete· de la· colonne, eri specifiant s'il s'agit de valeur 
or, a,·,qenf ou papier. · ' 

(5) A. rempiir ·iiniquement par les pays dont l'ttnife de valeur est le franc . . 



Annexes au .Kegtement cCOrgamsauo'n 
(Afd. III). 

'l'ABLEAU N°. 1. 
RESUME GENERAL des imp01·tations. et des exp01·tations 

[nomenclature commune. . , 
d' c;,p1·es les 5 catego1'ies de la 

IMPORTATIONS; 
COMMERCE SPECIAL:.:- ANN EE 191. 

EXPbRT.ATIONS. 
' 

CATEGORIES 

I II Ill IV V 

0bjets 
Matieres Or et argent 

P,A-YS Animaux. brutes ou Produits non ouvres et TOTAL d'alimen- simple-· monnai1es 
· vivants tation et ment_pre-: fabriques d'or et 

boissons parees d·argent 

; ',. · · Po ids lva!cur Poid~ Valeur Poids lvaleu; ·Poid~ Va!eu1 Po ids lv~Jem Poids !valeur 

; 1. 
'2. 

3. 
4. 
6. 
6. 
7. 
·8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 

Tmmes .J.llille Tonnes .AliUe Tonnes atille 'l'onnCs llfille 1'onnes IJ-fille Tonnes 1.llille 
I • francs francs fran~s francs francs francs 

PAYS 

: I. 
2. 

,,3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 

14. I ·"•.,, .. ,. 14. 
16. 

-16. 
17. I 1, 

18.' · 
Hl. 

; 20. 
2L 
22: .·. 
23. 
24. 
2ti. 
25, f 

27;· 
28. 
29. 
30. 

15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
'22; 
23. 

.24. 
26. 
26, 
27. 
28. 
29. 
30. 

CAT E:G OR I ES 

I II III:,: IV V 

Objets 
Matieres,. Or et argent 

An1maux brutes ou' I\'6duits non ouvres et TOTAL d'alimen- simple_.,. monnaies 
vivants tation et ment pre-' fabriques d'or et 

boissons parees . d'arge~t 

Poids Valeur Poids Valeur Poids Va!eu; Poi~• Valeur Poids Valem Poida lvaleur 

1'f!nnes 11/ille Tonnts Mille Tonnes Mille !J.'onnes Mille Tonnes iJfille 71onnes Mille 
francs I fra1:cs fr4n~S; · francs frllncs francs 

--'-L______C_ 

,•i·'• 

Ii.' ' 1-' 

' (1' 

) 
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RESUME PAR MARCHANDISES des importations et des exp01·tations, d' ap1·es 
1 

les 
186 l'Ubriques de la nomenclature commune. 

COMMERCE SPECIAL - ANNEE 19 .... 
; I. ,ANj:MAUX V'IVANT~. - Espece c~evaline. I, :ANIMA.UX v1v ANTB. - 2, Espece bovine. i. ~NIMAUX VIVANTS, - 8, Espece ovine. I. :ANJMAUX VJV~NTS.-4. Espece caprin~-

Importations Exportations Importations Exportations Importations Exportations Importations Exportations 
PAYS PAYS 

Poids :IValeur 
PAYS PAYS 

Poids IValeur Poids Valeur Poids Valeur Poids Valeur Poids V11leur Pojds' Valeur Poids Valeur 
I ''l'onnes Mille 'l'onnes Mille Tonnes: Mille Tonnes Mille :!_'onnes Mille Tonnes Mille Tonnes· Mille Tonnes Mille 

francs francs · francs francs francs francs francs francs 

' I 

t 1. 1. 1. 
2: i 2. ·2. : 

,! 
2. 

3; 8. ,3. 3. 
4. 4. 4. 4. 
6. 5. ' 6.- 6. ! 

6. Q, ! 6. : 6. ' 
7, 7. ' 7. 7, ' : 
8: 8. 8. : 8. 
9. 9. 9. 9. 

!l0. : 10. 10. Hi. 
!11. 11. ,Ii, n. : 
: 12: 

' 
12. 12. 12. 

: 13. 13. 13. 13. 
, 14. ·, ', 14. 14. ', 

14, \ ~-
15, 15. i: ; 

: 15. '' 16. ' 
., ., ,, ·, 

: 16. .. 16," 16. 16. ' ·- .. 
I : 

117. '. ., 17. '' 17. ,, " 17. ,'. I-' ,, I ·. 

'18. 1~. 18. - 18. .. 

19. "· 19.. •', 19. \·[ 19. : 
: ,. ' '· 

20. ! 
1'1',' 

.. ': ,, 
20., · ill 20. '', ' 20.: ' '' I ! " '' ' i,; ,' 

21. ,, ' 2f. '· 2L. ,':1; "' 21. ,·: 

22. '' 22. ' .. J 22: : : 22 . .' ' J ~ ,I' ' ' . ' 

23. 23. 
; 

I 23. ·; 23. ! , .. 
' 

24. 24. 24. i 24. ; 
26. 25. 25. 25. 
26. 26. ,, ' 26. ., ,. 26. ,, ,, 

I 

27. 27. 27. 27, .. -
28. 28. ; 28. 28, · ,. 

29. 29. 
,· 

29. 
. . 

29. 
30. 30. 30. 30, 

,, 

1:-:> 
0 

1:-:> 
-,.::r 
0 



RESUME . BAR p A YS des importati'oiis et 
portations · d'apres les 186 rubriq_ues de _la 

des ex
nomen-

clatui·e· commune: , . 
COMMERCE-SPECIAL.___'._ ANNEE 191. .. 

·ALLEMAGNE 

MAROHANDISES 

J. --,~NIMAUX VIVANTS 

1 Espece. chevaline . 
2 : Espece bovine . · 
3 'Espece. ovine, . . 
4 Espece caprine .· . 
5 'Espece porcine.• . 
6 · V olaille . . . ,. . , , . . 
•r Tous autres animaux vivants 

(non compris les poissons ni les· 
crustaces vivants). · 

II. - OBJETS n' ;\-LIM:ENT ATIO,N J<:°T · 
· BO!SSONS . ' ' 

8. V i~nde~: frai~hes . . . • · . . . 
9 Voluille rriorte et gibier mort . 

10.',Vianae·s preparees ou cunser
vees, (y compris- le lard, la vo-

. ' lail/e et le gibier conserve,.9). . . 
11 Graisses comestibles . . . . . 
12 Margarine et bemres artificiels. 
13 Lait .. ·. : .. 
14 Benrre .. _..,, .,."' ., ...... . 
15 Fromages . . . . . . . . . . 
lo Caviar .......... . 
17 Poissons, crustaces et coquillages 
18 (Eufs de volaille et de gibier 
19- Miel . . . .. . . ..... -. 

Cereales: 
20 Froment. 
21 Seigle. 
22 Orge . 
23 . Avoine 

Importations , .Exportations 

;roids Valeur Poids·\Valeur 

Tonnes Mille 'l.'onnes Mille 
francs ' francs 

24 Ma"is . . . . . . . . . 
25 Aritres cereales (y compris l',e· 

Importations I :Exportations 

Poids IValeur :Poids I Valeur 

Tonnes Mille Tonnes Mille 
, francs francs 

·.: 'pea?fire_,et le· me_teil),'. .,: ·. '.''•:_· 
26'Riz ... ·• · ;_ .· .... ·. . . 1 

27' Fai-ines 'de eereales '; : ·; ·. . . 
28 '. Aritres produit's. de la 'mijnl).erie_ 
29 Malt'.•: ._. ,• . 
30 Pates alfo1ent!l-fr.es. 
31 Legqmes frais . . 

"· Legu~es.' sees : . 
. ,,• 

32•· a eosse · _., . 
83; . autres. . •.. 
34 Pommes-de terre .. .- .', .. · .· 
35 · ]'ruits <(y. comp,·is lesfruits•secs), 
36 Cafe (y, compris le· ·caje torrejie) 
37 Cacao• brut .. · · · ' · · 
38 Uacao prepare (y •·compr,is· le-

chocolat) . 
39 ,Thes .......... . 
40 Sueres bruts .et. raffines . 
41' Epices. . . . . . , . ,· . 
42 H uHes,- ':'egetales :,_ :" ; ·: •. 
43· Sel .•. • .. •. · .. ,c·• •. • • • •. I' 
44' Autres'• objets d'alimentation_ 

· ( contpren,ant no~amment les con· 
serves de produits· ve,qeta11x) 

45 Viris . 
46 Bieres ........... . 
47 Boissons spiritueuses (esp,·it-de-

vin, eaux-de-i·ie,. liqueurs, etc.) • 
48 Eaux de so.urea et eaux mine

rales naturelles ou artificielles, 
gazeuses ou non . '· , . . . . 

49 Autres boissons (jjus de citron et 
d'orange, iiinonades, etc.). . . . 

T.otal 

Ill. - MATIERES BRUTES OU SIM• 
PLEMENT PREPAR]lES 

50 Peaux brutes, salees, tannees en 
croute et pelleteries brutes 

; . 
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51,Ivoire, ... ·. . . ,'• ..... . 
152 ,Os et . cornillons . . . . . . . . 
·i;s 1Engrais ,(y ,·compr:is les ,eng1:ais' 
I· ,:chiniiques),. ' . -.. : ..... 
54 Poils et 'plumes . . . . . . . , 
55 Plantes 'viv'llntes et fleurs na- · 

: .. tufelles . · , · '. ' . . . . . · . .' . !. 
56 Recoltes et fourrages (y comP,ris 

les betteraves four1·ageres). · : · ' 
57, Son-. •., . , ··, . ·. ·. -. 
58 Tourteaux,. . . .• . .. 
1:9 .Houblon. ,. .: , .. ,. -'• 
60.1Betteraves a· sucre - . . 
61'-Graiiies ., .. ·,•· ,. -.. . 
62:Oaoutchouc ,,. -...... · .. 
R3; Resines, goinmes-et cire vegetale i 
64, Tabacs , .. ., . . . . . . . . . 

c ~5 :B?is de, toute. espece, meme , 
sc1es .... , ..... , .. 

66 Oharboii, de· bois .- •, . _. . . . . r 

67 Bois de teinture, ecorces a tan , 
et autres matieres colorantes et: 

.... tannantes . . ..... 
68 Pates de bois 

Minefal~ : '' · 
69 ,.· de cuivre •· 
70-~defer ... ,.;,-."., .. 

.. 71 .... de .. plomb· (mi!me arqentiferes). 
72 de zinc, . •.. ... ... . . 
73 de man'gan~s·e ." . : . 
74 d'etain'.- . '."'-:'': · ·. ·: 
75 _ autres. -,,,-,._., .. .-.' > 

Metailx communs·:· 
76 Aluminium . 
77 Ouivre .. 
78.', .Etain .. _., 
79.'; Fer et _acier 

, I 

Importations Exportations 

Poids / Valeu~ Poids Valeur 

Tonnes Mille' 'l.'or111es Mille 
francs francs 

ALL.EM.AGNE 

MA:,ReIIANDISES 
•;: ,·' 

Importations; Exportations 

Poids lvaleur Poids Valeur 

; Tonnes Mille· Tonms Mille 
frand francs 

1Fils·:· · 
l-13 · de iaine . . . . . . . . . . 
114. de ,S<lie nat'urelle 9tl· artifiefo!ie 

· 115 de ?Ot\>n,.. . . , . . . , . ,- . 
116 de Jute .... ,., ... _ ... 
117 de ch~nvre, de lin, de _ramie 

e,t d'aµtres fibi:es. t1;xtiles .. • 
118 Oordage_s , . '. 

·, _,Tissus: · .. 
119• ·. de·laine. ·. , . . . . . 
120: de •soie n·aturelliMu -artificielle 
121 · ·de·coton. ,. ·. ·. ·. ·. · .... 
122. · de juto ·.'. ·.··· .. · ,, . : ·_.,,. 
123 · , d_e chanvre; de .!in, de. ramie 

: ··et d'autres fibres textiles·.·. 
124 Broderies,· dentelles, pasMmen-

tories et tulles brodes. ·. ·• ·. . i 
125 Bonneterie.. ., . . . . . . . . : 
1~6 Ch_apeMx ~rnes po,ur. ilames : 
. (modes) .... • ... • .• .• .• .• .•, 

127 'Chapeai.-x.autres_de toute espece / 
128 Lingerie . . . . . . . . . . , 
129 Vetementd 'pour'·ferrlmes ''.' ;: . I 
130 'Vetements pour hcirqmes .•• : . , 
131 'Autres objets confectionnes . . : 
1_?,2 0.4vrage~ :011' ca.ojit.~hov.~ de _t9ute ' 
. ., espece ... _.. : ... ·. . . . . . ' 
133 M:eubles en bois : . . . 
134 Autres ouvrages en bois 

Papiers: 
135 · de teriture : . · ; . . . • 

• i 
I 

136 autres .en carton ,. . . . . . 
137 Ouvrages en· pa.pier et en __ carton: 
lll8 Livres et musique gravee' '.ou' 

imprimee ..... ·- ... .-·· ..... 
139 ~"~~~~- produits des art.~ gr_~: 

l 
i 
I 

'Ni·' 
-4,;' .. 

'I>:)• 
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8l '.' Plomb. en ciment et en pierre . . . . 
82 · Zinc. . 141 Tuilles, briques, C!(rreaux, 
·33 . autres . tuyaux, autres qu'en fa'ience ou 

en porcelaine . . . , .' . . . 
84. Pierres precieuses et demi-pre- 142 Fa'iences et porcelaines , 

. cieuses , brutes ou simplement 148 Autres poteries. . . . . 
taillees, mais non montees .(y 144 Glaces. . . • . . . . . 

. compris le corail et les perlesfines) 146 Verres de vitrage . . . 
85 Marbres et albatre. . . . • • 146 Gobeleterie ~verre creux). ·• 
86 -Autres· pierres . ;, .·.: ... • 147. Autres verreries .... · .. 
87 Huiles minerales et·leu'rs·derives 148 Fer et acier simplement battus, 
88 Charbons mineraux, meme car- etires OU !amines. . . . 

bonises ou agglomeres 149 Autres· ouvrages en• fer et en 
89 Chaux .. 

acier . 90· Cim'ent : 
91 S'otii're ... 

T-e~tiies :: 
92 -Laine, 
93· · Soie ... 
94 Coton _-
95 Jute· .. _ ..... . 
Ho Chanvre et lin . . . . . . . 
97' Ramie, ,·hennequeu et aut'res_ 

fibres textiles. · 
98• Autres· matieres 

Total 

. IV. -,,, PRODUITS '.;ABRIQUES 

99 Amidon . ,'. ., . . . . . . .· 
100 Sa,vons . .. . . . . . . . . . 
101 Bougies, cierges et chandelles. 
102 Parfumeries et cosmetiques . . 
103 Couleurs, teint.ures et vernis: . 
104' Produits chimiques (y coinpi·is 

les: alcools ne servant, pns co,mne 
bo,ssons) . .. · . . , . . .. .. . . . 

JO(i Medicaments composes . . . . . 
106 Cigareii et cigarettes . . . . . . 
107 Autres · tabacs -(y compris les 

. exfraits de tabac) . . . . . . . · 
108' Pillleterie's preparees et 'ouvrees 
10.9 Cuirs et peaux prepares. 
110 Chaussures de peau. . . 
111 Gants de peau . . . . . 
112 Autres. ouvrages en peau 

IV. - PRODUITS FABRIQUES, 

'v (Suite) 

Ouvrages: 
160 en aluminium 
161 en cuivre · 
162 en etain . 
] 53 en nickel 
164 en plomb 
166 en zinc . . . . . . . . 
156 Bijouterie, orfevrerie et articles 

similaires en metaux precieux. 
157 Bijouterie autre, · meme dor'ee, 

argentee,. nickelee, etc_. . . . . 
168 Locomotives et 'tenders de loco-

. motives . . . .' . . . .•, . • • 
159 Locomobiles . . . . . . . . · . 
160 Machine's et appareils electriques 
161 Machines matrices (auires que 

locomotives, loco-mobiles et machi
nes electriques), chaudieres a 
vapeur, turbines, pompes, etc .. 

162 Machines-outils · . . . . . . . 
163 Machines ,a tis.ser, ,a appreter, ~, 

blanchir, a imprimer, a teindre 
Jes , e.toffes, les rubans, etc. : 
machines a carder, a peigner, a 
serancer, .a filer, metiers il. bro
der et ·autres machines pour 
l'industrie textile., . . · . . . . 

N) 
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164 Machines a coudre, a broder et 
a. tricoter, a ]a main OU a 
pedales . . . . . . . . . .. 

165 Machines pour fabriques et raf
fineries de sucre, . pour distil
leries, vinaigreries, brasseries et 
malteries . . . . . . . . . . 

166 Machines agricoles . . . . . . 
167 Autres machines et mec,1niques 

et pieces detachees . 
.168 Outils. . . . . . . . . . . . 
169 Voitures et wagons pourchemins 

de fer et tramways . . . . . . 
170 Voitures automobiles. . . .. 
171 Motocycles et autrcs, vehicules 

de l'espece. . . . . . . . . . 
172 Velocipedes ..... . 
173 Tous autres vehicules. 
174 Navires et bateaux ... 
175 Instruments-de musique 
176 Instruments et appareils scien-

tiliques ..... · ..... . 
177 Horlogerie et·fournitures d'hoi--

logerie . . . . . . . . . .. 
178 Armes et munitions ..... 
179 Poudre a tirer et autres procluits 

explosibles. . . . . . . . . . 
180 Allumettes . . . . . . . . . 
181 Tous autres produits fabriques. : 
182 Objets d'art et de collections . 

Total 

V. ~ OR E'l' .A:ROENT NON OUVRES lfi 
MONNAIES' D'OR 'ET D'AROEN'l' 

183 Or hon ouvr6 . . . 
184 Argent non ouvre . 
185 Monnaies d'or . . . 
186 Monnaies d'argent .. 

Total 

Total general 

Importations Exportations 

Poids Valeur Poids Valeur 

'l'onnes Mille Tonnes JJ1ille 
.francs f,·ancs 

I 

TABLEAU N°. 4. 

-

TABLEAU ·indiq11,a11t le ran,q d'impo1·tance des diffe
re~t~ pays au point de vue de leur commerce 

exterieur . 

· COMJ\l ERC.l<~ SPE01AL. ANNEE 191. .. 

' Cominerce special Valour 
Rang 

du corn- d'Importance 

Popu- mercl' 

PAYS. Rpecial d'apres 
lation. lmpor- Expor- 1mrl,000 la va\eur d'apres 

Total 'habi- par 1,oon In vnleur 
tation tation tants habi- ahsoluo 

tants 

Mille Mille Mille Mille 
franrs f,;aiics francs francs 

PROTO COLE 
Les Etats contractants se reservent d'examinor, le moment venu 

et de commun accord, l'opportunite d'instituer, a cote clu Bureau 
international cree par la Convention, un Conseil international per
mane~t- appele a donner son avis sur les questions concernant 
!'application de la Convention. 
· Fit .a Bruxelles, le trente-un 'dece.mbre mil neuf cent treize. 

(Volgen de onderteekeningen.) 

Nl 
0 
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20 Juni 1914. WET, houtlentle goetlkeuring 
van het op 26 October 1912 te Berlijn 
namens Nederland, Duitschla_nd, Oostenrijk 
-en Hongarije, Belgii!, Denemarken,. Spanje, 
Frankrijk, Groot-Britannie, Italii!, Japan, 
Noorwegen, Portugal, Rusland, Zweden en 
Zwitserland ontlerteekentl verdrag, met bij
behoorentl protocol, betreffentle inter
nationale tentoonstellingen. S. 259. 

WIJ WILHELMINA,-ENZ .... tloen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben 

tlat het op 26 Oct'ober 1912 te Berlijn namens 
Nederlantl, Duitschlantl, Oosteprijk .. en Hon
garije, Belgie, Denemarken, Spanje, ·Frankrijk, 
Groot-Brita~nie, Italie, Japan, Noorwegen, 
Portugal, Ruslantl, Zwetlen en Zwitserlantl 
ontlerteekend verdrag, "met bijbehoorentl pro
tocol, betreffentle internation!iJe tentoonstel
lingen, wettelijke rechten betreft ; 

Gelet op artikel 59, 2tle lid, der Grontlwet ; 
Zoo is het, tlat Wij, den Raad van State, enz. 

Eenig artikel. 
Wortlt goetlgekeurd het nevens tleze wet in 

afdruk gevoegtle op 26 October 1912 te Berlijn 
namens Netlerland, Duitschlantl, Oostenrijk 
_en Hongarije, Belgie,. Denemarken, Spanje, 
_Frankrijk, Groot-Britannie, Italie, Japan, Noor
wegen, Portugal, Ruslantl, Zwetlen en Zwitser
land ontlerteekentl verqrag, met bijbehoorentl 
protocol, betreffentle internationale tentoon
stellingen. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten· Paleize Het Loo, den 20sten 

Juni 1914. 
WILHELMINA. 

De Minister van. Buitenlandsche Zaken, 
J. LOUDON. 

De Min. van· Landbouw, Nijverheid en.Handel, 
TREUB. 

De Minister van Financien, BERTLING. 
De 1Winister van Kolonien, TH. B. PLEYTE. 

(Uitgeg. 30 Juli 1914.) 

CONVENTION 

CONCERNANT LES EXPOSITIONS 
INTERNATIONALES. 

Les soussignes, plenipotentiaires des gouver
nements des pays ci-apres enumeres, s'etant 
reunis en Conference a Berlin, sont convenus, 
tl'un commun accord et sous reserve de ratifi
cation, des dispositions suivantes : 
· Art. t". Les expositions sont classees comme 
suit: 

Jo. 
est 

. . . 
d'apres ies objets exposes, !'exposition 

universelle, lorsqu'elle embrasse le plus grand 
nombre des productions de l'activite hu
maine; 

speciale, lorsqu'elle est limitee a une ou 
quelques productions· de cette activite, tels 
que les · protluits agricoles, l'art applique, a 
l'intlustrie, l'economie sociale, !'hygiene, la 
locomotion automobile, l'aeronautique, les 
sports; 

II0 • tl'apres les modalites de !'organisation, 
!'exposition est· 

officielle, lorsque ses services sont constitues, 
diriges et administres par le gouyernement on 
ses tlelegues ; 

officiellement reconnue, lorsque · ses services 
sont constitues, tliriges et atlministres par un 
organisme qui a obtenu a cet effet la reson
naissance, le patronage on l'autorisation:', du 
gouvernement ; 

privee, lorsqu'elle ne rentre clans aucune des 
deux categories precetlentes ; 

III0 • d'apres l'-origine des protluits exposes, 
l' exposition est 

nationale, lorsqu'elle admet les seuls protluits 
du pays et de ses colonies ; 

internationale, lorsqu'elle atlmet, en meme 
temps que les protluits nationaux, ceux tl'un 
ou plusieurs pays etrangers. 

2. La participation tl'un pays etranger a une 
exposition est 

1°. officielle, lorsqu'elle est constituefl, dirigee 
et atlministree par le gouverne~ent ou 
ses tlelegues ; 

2°. officiellement reconnue, lorsqu'elle est 
constituee, tlirigee et atlministree par 
un organisme qui a formellement obtenu 
a cet effet la reconnaissance, le patronage 
on l'autorisation du gouvernement; 

3°. privee, lorsqu'elle ne rentre clans aucune 
des deux categ·ories precetlentes. 

3. Une exposition ou une participation ne 
pent obtenir du gouvernement la reconnais
sance, le patronage ou l'autorisation, que si elle 
presente des garanties serieuses clans · son 
organisation administrative et financiere et 
si elle assure au gouvernement et a ses delegues 
un pbuvoir de controle general sur !'administra
tion et· sur la· gestion financiere. 

4. La reconnaissance, le patronage ou 
l'autorisation vises a !'article precedent tloivent 
faire l'objet tl'une decision speciale. Il ne 
peut etre fait usage de la reconnaissance, du 
patronage ou de l'autorisation avant que cette 
decision n' ait· ete publiee clans Ies j ourna ux 
officiels du pays de !'exposition ou de la par
ticipation. 

18 * 
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5. Lorsqu'un gouvernement alloue une sub
vention en argent a un organisme en vue de 
!'aider a constituer une exposition uni'verselle 
OU une participation a une. telle exposition, 
cette exposition OU cette participatioµ deviant 
officiellement reconnue, ·si la subvention atteint 
au mofos le tiers des sommes necessaires· a 

. !'organisation de ladite exposition OU p'artici
pation et, en ce cas, les dispositions de la presente 
convention sont applicables. 

6. Les dispositions de la presente convention 
s'appliquent aux expositions internationales 
bfficielles ou officiellement reconnues, ainsi 
qu'aux participations officielles: ou officielle
ment reconnues a des expositions interna
tioriales. 

Sont toutefois exceptees : 
1 °. les expositions speciales des beaux-arts 

ainsi que celles ayant· ·un caractere 
exclusivement artistique ou scientifique ; 

2°. les expositions rattachees a tin congres 
organise ou patronne par un gouver
nement, en dehors de toute preoccupation 
industrielle ou commerciale et ·en vue 
d'un interet public tel que le progre8 

des sciences, l' enseigriement, · la protec
tion de la vie humaine ; 

3°. les participations aux expositions visees 
aux numeros· 1 et 2 ; 

4°. les participations d'une administration 
publique a une exposition universelle 
privee ayant lieu dans son propre pays, 
a la condition que ces participations ne 
comprennent que les objets rentrant dans 
les attributions de cette administration 
et qu'elles soient organisees en dehors 
de· toute preoccupation industrielle ou 
commerciale ; . 

5°. les participations au seul groupe des 
beaux-arts dans les expositions univer
selles ; 

6°. les concours temporaires dans toutes les 
expositions. 

7. Dans une exposition : 
1°. ne sont considerees comme sections 

nationales et, en consequence, ne peuvent 
etre designees ·sous cette denomination, 
que les participations ~fficielles OU 

officiellement reconn~es ; 
2°. ne -peuvent ~tre designees so.us ie titre 

de conimissaire OU delegue, que les per
sonnes investies ·de cette 'qualite avec 
l'agrement de leur g'oi:ivernement. 

8. 'La section nationale d;un pays ne· peut 
c·omprendre· ·que les ·objets appartenant ii· ce 
pays. 

Toutefois, peut y figurer, avec l'autorisatioil 
du commissaire OU delegue du pays interesse, 
un objet appartenant a un autre pays a con
dition qu'il ne serve qu'a completer l'iristal
lation, qu'il ~oit sans influence sur l' attribution 
de la recompense a l'objet principal et, qu'a 
ce titre, ii ne beneficie lui-meme d'aucune 

. recompense. 
Sont consideres ciomme appartenant a un 

pays, pour l'industrie et !'agriculture, Jes 
produits qui ont ete extraits de son sol, recoltes · 
ou fabriques sur son territoire. 

9. Dans un meme pays, ii ne peut, au cours 
d'ime periode de dix annees; etre organise plus 
d'une exposition universelle officielle, officielle
ment reconnue ou privee avec · subvention du 
gouvernement. 

Aucun pays 'boritractant rie peut' organiser 
de participation officielle ou officiellement 
reconnue, ni subventionner de participation 
privee a une exposition universelle, alors meme 
qu'elle aurait lieu dans un pays non adherent 
a_ la presente convention, que dans I!,) cas ou 
cette exposition suivrait d'au moins trois 
annees !'exposition unive_rselle' precedente. 

. Les expositions officielles, officiellement recon
·nues ou privees avec subvention du gouver
nement, qui n'ont -pas de programme precis 
et nettement limite a une ou plusieurs pro
ductions de l'activite humaine, sont assimilees 
aux expositions universelles pour !'application 
des delais ci-dessus fixes. 

·Les delais mentionnes aux alineas 1 et 2 du 
present article ont pour point de depart 
l'ouverture d'une exposition. 

Lorsqu'une exposition universelle n'admet, 
d'apres son programme et pour des raisons 
speciales, que la participation d'un nombre 
restreint de pays, cette exposition n'entre pas 
en compte pour le calcul des delais ci-dessus 
prevus. 

Si une exposition universelle est projetee 
pour-la meme annee par deux ou plusieurs pays 
adherents a la preselite convention, ces pays 
procederont a un echange de vues et le resultat 
de leur entente sera notifie aux autres pays 
contractants. 

En cas de simultaneite de · date entre une 
exposition universelle organisee par un pays 
adliere'nt et celle organisee par' un pays non 
adherent a la· presente convention, Jes autres 
pays contractants donneront, de preference, 
leur adhesion· a la· premi~re. · 

10. Le gouvernement du pays ou a·lieu une 
exposition· officieUement ·reconnue doit nommer 
un commissaire ou delegue pour le representer 
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et exercerl e pouvoir de controle general prevu 
a !'article 3. 

Ce commissaire ou delegue a dans ses attri
butions tons les rapports a.vec les commissaires 
OU delegues des pays etrangers. 

11. Les. gouvernements des -pays partici
pants cloivent nommer des commissaires _ou 
clelegues pour Jes representer et exercer le 
pouvoir de controle general prevu a !'article 3. 

Les commissaires ou delegues sont seuls 
charges de regler !'attribution ou la repartition 
des em placements entre les exposants de Ieur 
pays. 

12. Les invitations a participer a une 
exposition offioielle ou officiellement reconnue 
doivent etre adressees par le gouvernernent aux 
pays etrangers, avant la date d'ouverture de 
!'exposition, clans Jes delais ci-apres : 

1 °. trois annees pour les expositions univer
selles officielles ; 

2°. deux annees pour Jes expositions univer
selles officiellem,ent reconnues et Jes 
expositions speciales offiC:ielles ; 

30_ une annee pour Jes _expositions speciales 
officiellement reconnues. 

Ces invitations. sont accompagnees du regle
ment general de !'exposition, ainsi que des 
documents indiquant Jes mesures prises 

1 °. pour assurer la securite tant des personnes 
que des co~structions et notamment pour 
parer au danger d'incendie clans I' edifi
cation et !'exploitation de !'exposition; 

2°. pour assurer la protection des inventions 
brevetables, des modeles d'utilite, des 
dessins ou modeles industriels, des 
marques de fabrique ou de commerce, de 
la propriete Iitteraire et artistique ; 

30_ pour faciliter le transport et la manuten
tion des objets destines a l'exposition·, 
ainsi que leur prise en charge par !'admi
nistration douaniere. 

13. La duree des expositions universelles 
ou speciales ne pent depasser six mois. 

14. Chaque pays ou a lieu une exposition 
officielle ou officiellement reconnue _offrira ses 
bons offices pour obtenir de ses administrations, 
compagnies et entreprises de chemins de fer 
ou de navigation, au profit des objets destines 
a cette exposition, des facilites de transport. 

15. Dans toute exposition universelle offi
cielle, Jes objets etrangers passibles de droits de 
douane sont traites comme s'ils etaient en 
entrepot reel ou en port franc, a condition 
d'etre reexportes tels qu'ils ont ete pris en 
charge a leur entree. 

· En cas de destruction totale ou partielle 

desdits objets, l'exposant conserve le benefice 
I de la franchise s'il.justifie que les objets detruits 

ont ete utilises pour les services de !'exposition. 
1 et si le tarif douanier ne taxe d'aucun droit 

I 

I'entree des objets deteriores OU inutilisab]es. 
Les justifications ci-dessus prevues sont 

presentees par le commissaire OU delegue. 
du pays auquel ressortit l'exposant; la decision 
appartient a !'administration du · pays ou 
I' exposition a lieu. 

Doivent etre consideres comme objets 
destines a !'exposition, au sens des dispositions 
qui precedent, 

1°. Jes materiaux de construction, meme s'ils 
sont importes a l'etat de matiei-e premiere 
destinee· a etre travaillee apres l'arrivee 
clans le pays ou !'exposition a lieu; 

2°. Jes outils, le materiel de transport pour 
Jes travaux d'exposition; 

3°. les objets servant a la decoration inte
rieure et exterieure des locaux, stands, 
etalages cjes exposants ; 

4°. les objets servant a Ja decoration et a 
I'ameublement des locaux affectes aux 
commissaires ou clelegues des pays par
ticipants, ainsi que les articles de bureau 
destines a Ieur us,1ge·; 

. 5°. les objets employes aux installations des 
machines ou appareils exposes en plein 
fonotionnement ; 

6°. les·echantillons necessaires aux jurys pour 
!'appreciation et le jugement des produits 
exposes. 

·En· outre sont exoneres de droits, qu'ils 
soient ou non reexportes : 

1°. les catalogues, brochures et affiches 
officiels, illustres ou non, publies par Jes 
participations des pays etrangers ; 

2°. Jes catalogues, brochures, affiches et 
toutes autres publications, illustres ou 
non, distribues gratuitement par Jes 
exposants. 

Les dispositions du present article ne s'appli
quent aux monopoles d'Etat que sous les con
ditions prescrites par les administrations 
competentes. 

16. Les monopoles de caractere industriel 
OU prive qui seraient concedes, a tit1·e tem
poraire, dans une exposition,.ne peuvent porter 
atteinte au libre fonctionnement des partici
pations des pays· etrangers. 

17. Dans une exposition officielle, ii ne pent 
etre per~,u par !'administration de !'exposition 
aucune taxe pour Jes emplacements soit con
verts, soit decouverts qu'elle attribue a chaque 
pays participant. 
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18 .. · Dans toutes les publications officielles 

relatives a une exposition ou a une participation;· 
Ies designations doivent etre conformes aux 
classifications et denominations adoptees dans 
Jes articles de la presente_ convention. 

Il ne · pent -etre fait a ucune transmission de 
documents dans lesquels Jes dites classifications 
ou denominations ne seraient pas observees. 

19. · Dans une exposition officielle ou offi
ciellement reconnue, ii ne pent etre fait usage, 
pour designer un groupe ou un etablissement, 
d'auctine appellation geograpbique se rappor-' 
taut a un pays participant qu'avec l'autorisa
tton du commissaire ou delegue de ce pays,- · 

· En cas de non participation· de pays con
tractants, de telles interdictions sont prononcees 
par !'administration de !'exposition sur la 
demande des gouvernements interesses. 

20. L'appreciation et le jugement des objets 
exposes sont confies a un jury international 
constitue en conformite des regles generales 
.suivantes : 

1°. chaque pays est represente dans le jury 
en proportion de la part qu'il prend a 
l' exposition,. cette part etant determinee 
en tenant surtout compte .du nombre 
de ses exposants, non compris Ies colla
borateurs et cooperateurs, et de.la super
ficie qu'ils occupant; 

chaque pays adroit a un jure·au mains 
dans toute classe ou ses produits sont 
exposes, sauf dans le cas ou l'admi
nistra tion. de I' exposition et le com
missaire OU deiegue du pays interesse 
sont d'accord pour reconnaitre.que cette
representation n'est pas justifiee .par 
!'importance de sa participation dans cette 
classe; 

aucun pays ne pent avoir plus de sept 
jures dans une meme classe;· toutefois 
cette limitation n'est pas applicable aux 
classes de l'alimentation liquide et solide; 

2°. les fonctions de }ures doivent etre attri
buees a des personnes choisies autant 
que possible parmi les exposants et posse
dant les connaissances techniques neces
saires; 

les jurys sont autorises a ·proceder on 
a. faire proceder a des expertises -tech
niques, a mains que le commissaire ou 
delegue du pays interesse ne declare cette 
operation impossible en raison de circon
stances speciales ; · 

3°. les jures ne peuvent etre investis de leurs 
fonctions qu'avec l'agrement de leur 
gouvernement ; 

4°. le jury comporte trois degres de juridic
tion ou instances. 

En cas de reclamation contre la 
decision du jury de premiere instance, il 
doit etre procede a un nouvel examen des 
objets exposes, si I'interesse le demande. 

21. Les recompenses · se divisent en six 
categories : 

1 o. grands prix ; 
2°. diplomes d'honneur; 
30 _ medailles d' or ; · 
40_ medailles d'argent; 
5°. medailles de bronze;, 
6°. mentions. 
En outre, il pent et;e ·attribue des diplomes 

aux collaborateurs et cooperateurs des· expo
sants recompenses on mis hors concours. 

Tout exposant, m~nie s'il concourt pour la 
premiere fois, pent obtenir les plus hautes 
recompenses. 

Les recompenses decernees anterieurement ne 
constituent pas, a elles seules, un: titre a I' obten
tion de recompenses equivalentes. 

22. La mise hors concours, a quelque titre 
qu'elle ait lieu, ne comporte ni jugement ni 
appreciation· des objets exposes et' par suite 
ne , pent - etre consideree comme une recom
pense. 

Sont mis hors concours d' office : 
·- '1 °. dans toutes les -classes; les exposants 

membres du jury et les societes, associa- -
tions ou corporations representees dans 
le jury par leur president ou admiriistra
teur delegue OU par l'ull' de leurs direc
teurs ou agents ; · 

2°. dans les classes ou ils en remplissent les 
·fonctions, les exposants experts du jury. 

La mise hors concours d'office n;est applicable 
ni aux administrations publiques ni aux 
societes, associations ou corporations pour
suivant un but exclusivement desinteresse. 

Peuvent etre -mis hors concours, a titre 
exceptiomiel et - sur leur demande ~ transmise 
avec a vis confornie· du commissaire ou delegue 
de leur pays : 

1 °. les exposants qui; lors de la derniere 
exposition a laquelle ils ont pris part,· 
ont dan~•la mem:e classe obtenu un grand 
prix ou ete l' objet d'une -mise hors con
cours, a condition· toutefois que leur 
participation soit en rapport avec !'im
portance de leur etablissement ; 

• 2°. les administrations publiques, ainsi que 
les societes, associations ou corporations 
poursuivant un but exclusivement desin
teresse, sans qu'elles aient a justifier 
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·d'uri precedent grand' prix'. OU .'d'une 
precedente inise hor,i concours ; 

. 3°. le''groupe des beaux-arts. 
Les diplilmes decernes aux exposants' mis 

hors concourir portent, selori. les cas, l'une des 
indications. suivantes : 

1°·. hors conc'ours, ·tnembre du jury; 
2°. hors concours, expert du jury, 
3·0 • hors concours sur demande, non partici-. 

pant aux· recompenses. 
La mise hors concours ne peut etre invoquee 

qu'en . reproduisant integralement le libelle 
du diploma. 

23. Le reglement du jury international·doit. 
contenir des disposition~ conformi';s aux regles 
generales fixees par les articles 20 a 22 de 'la 
presente convention. 

Ce reglement et la liste des recompenses OU 

palmares doivent etre publies par !'administra
tion de l' exposition. 

La publication du reglement de jury doit etre 
faite six mois aumoins avant la date.d'ouverture 
de !'exposition et celle · de la liste des recom-
penses au moins un mois avant la cloture de 
!'exposition. 

Les pays participants re9oivent communi
cation officielle de tous les documents concer
nant le jury international; la liste des jures des 
pays participants et' leur repartition dans les 
divers groupements de !'exposition doiverit 
etre communiquees avant la convocation du 
jury. 

24. Dans les · expositions universelles, les 
dispositions des articles 20, 21 et 23 de -la 
presente convention ne s'appliquent pas• au 
groupe des beaux-arts. • 

25. Lorsqu'une ·exposition· universelle · est 
organisee dans un pays non adherent • a la 
presente convention, les pays contractants 
procederont ·a un echange de vues a,"int d's.c
cepter !'invitation a participer a cette exposition. 

Ils Iie donneront pas leur adhesion a une telle 
exposition, si elle ne -presente pas les memes 
garanties que celles·exigern pour les expositions 
universelles des pays contractants, ou tout au 
mains des garanties equivalentes. 

26. · Chaque pays contractant usera de tous 
les moyens qui, · suivant sa legislation, lui 
paraitront le plus opportuns 

1°. pour agir contre les ·promoteurs d'expo
sitions fictives ou d'expositions auxquelles 
les participants sont frauduleusement 
attires par des promesses, annonces ou 
reclames mensongeres ; 

2°. pour reprimer les agissements des per
sonnes ·qui se-livrent au trafic des recom-

pei:J.ses 'd'exp6sitions OU en font' un.:•usage 
illicite . 

27. Les pays contractants 'prendront ou. 
proposerori.t, daris le plus.bref delai possible, en 
tant que de besoin et en conforrriite de leurs: 

, 1ois•constitutionnelles, !es ·mesures· necessaires· 
. pour !'execution des engagements reciproques· 
contenus dans· la presente convention.· 

Ils se coinmuniqueront par la voie cliplo
matique les lois relatives a ladite convention .. 

28. La presente· ·convention pourra. etre 
, modifiee: ·par .des. conferences ulterieures. 

Le·lieu ·et l'epoque de ces·conferences seront 
· fixes ·d'm1 ,commiin· accord par 1es. gouverne
; ments des pays . contractants. · 

29. Les pays qui n'cint point pris part a la 
:presente convention so'nt.' admis: a y adherer 
: sur leur demande. · 

Cette adhesion est notifiee pada voie diplo
' matique au Gouvernement Imperial .Allemand 
et par celiii-ci a terns les autres. 

Elle produira ses effets. trois inois apres ·la 
date de la. notification faite au Gouvernement 
Imperial Allemand. 

Elle emporte de plein droit accession a toutes 
Jes clauses 'de la presente convention et.admis
sion· a tous les a vantages y stipules. 

30. Les,: pays, contractants ont le droit 
d'acceder en tout temps a la presente ,conven
tion pour · leiirs · colonies, possessions, depen
dances et· protectorats, · ou pour :certains 
d'entre eux. 

Ila peuvent a cet effet faire une declaration . 
generale par laquelle toutes • leurs .colonies, 
possessions; .-dependances et protectorats sont 
compris dans !'accession, nommer expressement 
ceux qui y sont compris, ou i:ndiquer ceux qui 
en sont exclus. 

Cette declaration est notifiee · par la voie 
diplomatique au Gouvernement. Impe~ial Alle
mand et par celui-ci· a tous les ."autres. 
. Les· · :pays contractants peuvent; . en tout 
temps et clans les memes conditions, denoncer 
la convention pour leurs colonies, possessions, 
dependances et protectorats, .clans lour ensembl_e 
OU ·pour chacun _d'eux separement. 

Cette denonciatioi:J. .est notifiee par la voie 
diplomatique au· Gciuvernement Imperial· Alle
mand. trois arinees · a l'avance. 

31.. Chaque pays contractant conserve la 
· liberte d'organiser des participations, conformes 

ou non. aux. dispositions de la- presente con
vention, dans toute exposition qui a lieu dal).S 
ses colonies, possessions, dependances et pro
tectorats. 

Lorsqu'un des pays co.ntract~nts a fait usage 
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· du droit d'accession· prevu a l'article 30 pour 
l'une de ses colonies, possessions, dependances 
ou pour l'un de ses protectorats, le gouvetne-· 
ment de cette · colonie, possession, dependaµce 
ou de ce protectorat conserve la liberte d'orga
niser une participation, conforme ou non aux 
dispositions de la presente convention, a toute 
exposition qui a lieu dans.ce pays contractant 
ou dans ses autres colonies, possessions, depen
dances et protectorats. 

Dans les cas de participations visees a ux 
alineas precedents, les autres pays contractants 
qui seraient invites aux susdites expositions 
conservent de leur cote toute liberte d'y-donner 
leur adhesion et d'y organiser des participations 
dans les memes. conditions. 

Mais il reste entendu que . les expositions 
.mentionnees au present article qui · seraient 
organisees sur le propre territoire des pays 
contractants demeurent regies par les disposi
tions de la presente convention, si elles admet
tent des participations etrangeres. 

32. Les expositions dont iI.sera tenu compte 
pour !'application de la presente convention 
sont celles dont les invitations seront adressees 
posterieurement au ler novembre 1912. 

33. La presente ·.convention sera. ratifiee 
aussitot que possible et . les r_atifications _en 
seront deposees a Berlin. 

Le premier depot de ratifications ·sera con
state par proces-verbal, signe par les represen
tants des pays contractants. II sera procede 
a ce premier depot des que la convention aura 
ete ratifiee au moins par la moitie des dits pays. 

Les' depots ulterieurs de ratifications se feront 
au 0moyen d'une notification· ecrite, adressee au 
Gouvernement Imperial Allemand et accom
pagnee de l'instrument de ratification. 

Copie certifiee conforme du proces-verbal 
relatif au depot de ratifications et des notifica
tions mentionnees a l' alinea precedent sera 
remise a chaque pays adherent par les_soiris du 
Gouvernement Imperial Allemand, qui leur 
£era connaitre en meme temps la date a laquelle 
il aura re~m ladl.te notification .. 

34. La presente convention sera mise . a 
execution, par les .pays qui auront participe au 
premier depot de ratificatio"ns, six. mois apres 
la date du proces-verbal de ce depot, et, pour 
·1es pays qui ratifieront ulterieurement, six mois 
apres·· que la notification de leur ratification 
aura· etii regue par .le Gouvernement Imperial 

· :Allemand ; elle demeurera en vigueur pendant 
uh temps indetermine. 

Lorsqu'un pays signataire voudra denoncer la 
presente convention, il adressera au Gouverne-

ment Imperial Allemand sa denonci_ation ecrite, 
qui sera communiquee aussitot par ce gouverne
ment a tons les autres- gouvernements en )eur 
faisant connaitre la date. a laquelle il l'a regi:ie. 

Cette denonciat_ion ne: ,produit son effet 
qu'a l'egard du pays au nom_ duquel elle a _et_e 
faite, et seulement trois-annee_s a partir du jour 
oil elle aura ete-faite ... -J'our les autres parties 
contractantes, · la convention. reste · executoire. 

En foi de quoi, les plenipotentiaires ci-dessous 
ont _signe la presente convention en un _exem
plaire qui restera depose aux·. archives du 
Gouvernement Imperial Allemand et· dont une 
copie certifiee conform:e sera remise a chacune 
des Hautes Parties· ·contractantes. 

Fait _a· Berlin, le 26 octobre 1912. 
(Volgen de onderteekeningen.). 

PROTO CO.LE 

Au moment de proceder a la signlj,ture de la 
convention- concernant les expositions iuter
nationales, arretee par la C_onference .de Berlin,. 
les plenipotentiaires soussignes ~ont convenus 
de ce qui suit : 

I. 
.· La convention (article_ 30) prevoit !'adhesion 

des colonies, possessions, .dependances et pro
tectorats, sans .regler la, question du- droit de 
vote de ces· territoires aux cqnferenoes ulte-
1'.ieures: 

Les Hautes Parties contractantes sont 
d'accord pour decider que cette question restera 
pendan_te et que, dans le cas d'une telle adhesion, 
elle. doit_ etre reglee. par 1a -voie diplomatique 
avant la prochaine .conference. 

II. 
II ,e:st pris . acte · des declarations suivantes : 
1 °. la delegation russe est. d'avis qu'il serait 

preferable qu'aux conferences ulterieures 
chaque pays ne d_ispose_.que d'.une voix; 
toutefois, en cas d'applic_atio_n de !'article I 
du present Pro:tocole, le Gouvernement 

. Russe se reser.ve le droit de demander 
.pour ses -protectorats et possessions le 
maximum des voix concedees a une 
autre puissance.; 

·2°. la delegation .du Danemark, en signant 
la conyention, . declare t·outefois q ue sa 
signature ne se rapporte pas a l'Islande 
et aux Iles de Feroe ; · 

3°. le Gouvernement Britannique se reserve 
le droit d'adherer pour l'Ile de Chypre, 

·III. ·.· 
La conference exprime le vceu 
1°. que les pays contractants reclierchent 

les moyens· ·d'etendrec aux· expositions 
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officiellement reconnues le benefice . des 
dispositions adoptees dans la co.nyentiop, 

· en matiere douaniere, pour le·; ·e:X:posi-
-tions officielles ;· · 

. 2° .. que·chacun d'e~x se preoccupe des main
tenant d'etudier un ensemble de regles 
a soumettre -a une ·confe~ence ulterieure. 
en vue de -fixer d'une fa9on uniforme le. 
regime douanier des expositions et- les 

: mesures .,a prendre contre le danger 
··d'.incendie; · 

· 3°. que· .dans toutes les expositions, meTI1e 
· privees, , ie titre de commissaire ou de 
delegue soit exclusivement reserv{ aux

. personnes qui en sont iuvesties avec 
l'agreme.nt de leur gouvernement; 

4°. que les facilites de transport visees a 
l' article 14 de la. convention consistent, 
autant que possible; soit en une dimi
nution de tarif de cinq uante pour cent 
tant a l'aller qu'au retour, soit en un 
paiement du plein tarif a l'aller ave~ 
retour gratuit. 

En foi de quoi, les plenipotenttaires ci-dessous 
ont_ dresse le present Protocole, qui aura la 
meme force et la meme valeur que si ses disposi
tions etaient inserees dans le texte meme de 
la convention a laquelle. il se rapporte, et ils 
l'ont signe en un·exemplaire quhestera depose 
aux archives du Gouvernemerit Imperial Alle
mand et dont une copie cerj;ifiee conforme sera 
remise a chacune des Hautes Parties contrac
tantes. 

Fait a Berlin, le 26 .octobre 1912. 
(Volgen de . onderteekeningen.) 

22 Juni 1914. BESLUIT, ter bekendmakinl( 
·van den· tekst van het Koninklijk .besluit 
van den lSden Juni 1909, (Staatsblad 
n°. 189), tot vaststelling van een alge-

- meenen maatregel van besj;uur, als bedoeld 
in artikel 31 der Ongevallenwet 1901, 
zooals dat besluit laatstelijk is gewijzigd 
bij het Koriinklijk besluit van 30 Mei 1914 
(Staatsblad n°. 21_8), S. 260. 

Wr:r WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen l\!Iinister van 

Landbouw, Nijverheid en Handel van 18 Juni 
1914, n°. 1909, Mdeeling Arbeidersverzekering; 

Gelet op artikel 2 van Ons besluit van den 
30 Mei 1914. (Staatsblad n°. 218); 

Hebben goedgevonden en verstaan: . 
den tekst van Ons besluit van 18 Juni 1909 

( Staatsblad n°. 189), zooals dat besluit is gewij

1911 (Staatsblad n°. ·275), Ons. besluit van 
~6 Juli 1913 (Stau,tsblad n°. 335), Ons be~luit 
van 21 J3:nuar·i 19i4 (Staatsblad n°. 19) en O~s 
besluit. V(!,n 30 Mei 1914 .(Staatsblad n°. 218), . 
algemeen bekend te maken door bijvoeging van 
dien gewijzigden tekst in zijn. geheel bij dit 
besluit. · 
.. Onze Minister van Landbouw, Nijverheid 

en Handel- enz. 
Het Loo, den 22sten Juni 1914. 
. WILHELMINA .. 

De_ Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
TREUB. . 

(Uitgeg. 30 Juni 1914.) 

TEKST van het Koninklijk besluit van 
18 Juni 1909 (Staatsblad n°. 189), tot 
vaststelling van een alge.meenen maat; 
regel van · ·bestuur, als bedoeld in 
artikel ·. 31 der Ongevallenwet 1901, 
zooals dat besluit is gewijzigd bij -Ko
ninklijk besluit van 7 November 1910 
(Staatsblad n°. 318), Koninklijk besluit 
van 12· Augustits 1911 (S~aatsblad 
n°: 275), Jfoninklijk besluit van 26 Juli 
1913 (Staatsblad n°. 335), Koninklijk 
besluit van 21 Januari 1914 (Staats
blad n°. 19) en- Koninklijk besluit van 
30 Mei 1914 (Staatsblad n°. 218). 

Art. 1. Het aant_al gevarenklassen, bedoeld 
in art~el _31 · · der ·ongevallenwet 1901, be-
draagt 93. · · 

2. Gevarenklasse : 
l bevat het gevaren~ijfer 
2 bevat de gevarencijfers 
3. " f. • 

4 
5 
6 
7 
8 

,9 " 
10 
11 
12 -

13 
14 
15. 
l(l- " 
17 ... ,, 
18. ·.,, 

HJ. " 
26. 
21 ,, 

14 
15 
16 
17 

1 
2 
3 .. 
4 
5 
6 
6 
7 
8 
9 

10 
10 
11 
12 
13 
14 
16 
17 
is 
-19 

1 
2· 3 
3 4 
4 5 
5 6 
6 7 
7 8 
8 l{j 
9 11 

10 12 
11 13 
12 14 
13 16 
14 17 
15 18 
Hi 19 
17 20 
18 20 22 
19 2i 23 
20 22 24 
21 23 25 

zigd bij Ons besluit van 7 November 1910 22 
(Staatsblad n°.,318), Ons besluit van 12 Augustus 1 23 "i " 

18 
19 

20 
·21 

22 24 26 
23 25 27 
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Gevarenklasse : Gevareriklasse : 
24 bevat de gevarencijfers 20 22 '24· 26 2S-: ; 79'bevatde gevarencijfers 282 311 343 378 417 
25 21 23 25 '27· '29 ·so 296 327 360 397 438 
26 22 24 26 28 30 81 311 343 378 417 460 
27 23 25 27 29 32 82 327 360 397 438 483 
28 24 ·26 28 30 34 83 343 378 417 460 507 
29 25 27 29 32. 36 84 360 397 438 483 532 
30 ,, 26 28 30 34 38 85 378 417 460 507 559 
31 27 29 32 36 40 86 397 438 483 532 587 
32 ,, 28 30 34 38 42 87 417 460 507 559 616 
33 ,, 29 32 36 40 44 88 438 483 532-587 647 
34 30 34 38 42 46 89 '460 ·507 559 616 679 
35 32 36 40 44 48 90 ·433 532 587 647 713 
36 34 38 42 46 50 91 507 559 616 679 749 
37 ,, 36 40_ 44, 48 53 92 532 587' 647 713 786 
38 38 42 · 46 50 56 93 ,, 559 616 679 749 825 
39 40 44 48 53 59 
40 42 46 50 56 62 3. :be in artikel 10 der Ongevallenwet 1901 

41 44 48 53 59 65 bedoelde bedrijven zij_n als volgt ingedeeld in 

42 46 50 56 62 68 gevare11klassen : 
43 ,, 48 53 /i9 65 71 
44 50 56 62 68 75 A ,, a:,:~ . 

45 53_ 59 65 71 79 OMSCHRIJVING VAN DE · 
~--~ ~:9 
~~A_~ 

46 56 62_ 68 75 88 BEDRIJVEN. W"i:': ~r'd 
~ :=?%1 47 59 65 71 79 87 t'-1 ~ai.s 

48 '62 68 75 83 91 .0 

49 65 7:!. 79 87 96 
50 ,, 68 75, 83 91 101 GROEP I. 
5j. 71 79 87 96 106 Aardewe1·k, glas, · kalk, enz. 

52 75 83 91 101 111 I. Aardewerk (het bedrijf van ver-
vaardigen van fijn). . . . 8 

53 79 87' 96 106' 117 2. Aardewerk (het bedrijf van ver-· 
54 83 91 101 111 123 vaardigen van grof) met 

18 55 '87 96 106 _117 129 krachtwerktuig . . . . . . 
3. Aardewerk (het bedrijf van ver-

56 · 91 101 111 123 135 vaardigen van grof) zonder 
57 96 106 117· 129 142 krachtwerktuig . . ·. . . . 16 
58 101 111 123 135 149 4. Cement (het bedrijf van ver-

59 106 117 129 142 156 
· vaardigen van) . . . . . . 24 

5. Ce~entwaren (het bedrijf van 
60 111 123 135 149 164 vervaardigen · van) en van -
61 117 129 142 156 172 platen van gips, beton en 
62 123 135 149 164 181 dergelijke stoffen met kracht-

24 werktuig ......... 
63 129 142 156 172 190 6. Cementwaren (het bedrijf · van 
64 135 149 164 181 200 vervaardigen van) en van 
65 142 156 172 190 210 platen. van gips, beton en 

66 149 164 181 200 221· dergelijke stoffen zonder 
20 krachtwerktuig . . . . . . 

67 156 172 190 210 232' 7. Ertsen, kalk, klei, krijt, mortel, 
68 164 181·200 221 244- tras en dergelijke stoffen (het I 
69 172 190 210 232 256 bedrijf van malen van) ... 

I 
26 

8. Gipsbrander;spedrijf (het). . . 24 
70 181 200·221 244 269 9. Glas (het bedrijf van, verzil ve-
71 190 210 232 256 282' ren, etsen, schilderen of gra-
72 200 221 244 269 296 veeren van) en· het zetten 

73 210 232 256 282 311 van glas in lood . . . . . 6 
10. Glas of spiegelg!as (het bedrijf 

74 221 244 269 296 327 van slijpen van) . . . . . 35 
75 232 256 282 311 343 11. Glasb]azersbedrijf (het) uitge-
76 244 269 296 327 360· oefend in flesschenfabrieken 22 

12. G!asblazersbedrijf -(het) uitge-
77 256 282 311 343 378 oefend in fabrieken van gla-
78 269 296 327 360 397 zen voorwerpen. .. .- 8 
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13. Grind of zand (het bedrijf van 
baggeren van) met kracht-
werktuig ........ . 

14. _ Grind of zand (het bedrijf van 
baggeren van) zonder kracht
werktuig . . . . . .. - . . . 

15. Grind, keien, klei of leem (het 
bedrijf van delven van)' . : 

16. Kalkblusschersbedrijf (het) met 
krachtwerktuig . . . . . . 

17. Kalkblusschersbedrijf (het) · 
zonder krachtwerktuig. . . 

18. Kalkbrandersbedrijf (het) .. 
19. Kalkzandsteen (het bedrijf van 

vervaardigen van). . . . . 
20. Kunstvoorwerpen in aardewerk 

(het bedrijf van vervaardi-
- gen van) ........ . 

21. Mergelblokbrekersbedrijf (het) 
22. Pannenbakkers-, steenbakkers

of tegelbakkersbedrijf (het). 
23. Pleister beelden (het bedrijf 

van vervaardigen van) . . . 
24. Tabakspijpen (het bedrijf van 

vervaardigen van). . . . . 
25. 'Tafelglas (het bedrijf van ver

vaardigen van),· het gieten 
daaronder al of niet be-
grepen . 

GROEP II. 
Diamant en andere edelsteenen, enz. 
26. Diamant (de.bedrijven van za

gen en slijpen van) en van 
snijden van diamant met 
werktuigen .... · .... 

27. Diamant (de bedrijven van 
klooven van) en van snijden 
van diamant zonder werk-
tuigen ......... . 

28. Schijvenschuurdersbedrijf (het) 
GROEP III. 

Boek-, steendrukkei·ijen, enz. 
29. Drukkers-, metaaldrukkers, en 

steendrukkersbedrijf (het), 
het linieeren daaronder al of 
niet begrepen, met kracht
werktuig en het uitgeversbe
drijf met kracht"ll'erktuig : 
in Noordholland, met uit-

zondering van Amsterdam 
,, Rotterdam , daaronder 

niet begrepen Hoek · van 
Holland ........ . 

. ,, alle overige plaatsen . . 
· 30. Drukkers-, metaaldrukkers- en 

steendrukkersbedrijf (het), 
het linieeren daaronder al of 
niet begrepen, zonder kracht
werktuig . . . . · . · . . . : 
. GROEP IV.-

Bouwbedrijven, daaronder begrepen 
reiniging van gebouwen, enz. 

31. Aardwerkersbedrijf (het) met 
krachtwerktuig . -: . . . . 

32. Aardwerkersbedrijf (het) zon
der krachtwerktuig . : . . 

33. Asphaltbestratingen (het be
drijf van maken van), het 
bereiden van asphalt daar
ondet al vi .niet begrepen . 

34. Asphaltpapier , asphaltvilt , 

22 JUN I. 

40 

. 35 

34 

26 

20 
24 

33 

7 
34 

20 

7 

8 

31 

3 

2 
3 

11 

9 
7 

7 

34 

34 

33 

35. 

36. 

37. 

38. 

40. 

dakpa pier e~. dergelijke stof' 
fen (het bedrijf van ,.,ervaar
digen van) en het maken van 
vloeren van. asphalt, daa.r
ondet al of niet begrepen bet 
bereiden van asphalt . . . 

,/\sphaltpapier, asphaltviJt·, 
dakpapier; ·houtcement. · of 
dergelijke stoffen (het bedrijf 
van het beleggen van daken 
met) ............ . 

Baggerbedrijf (het) met kracht-
. werktuig ........ . 
:]3aggerbedrijf (het) zorider 

· krachtwerktuig 
Behangers- en stoffeerdersbe-. 

drijf (het) . . . . ' . . . . 
Burgerlijk bouwkundige wer

ken (het bedrijf van maken 
van): · 
in Noordholland, met uitzon

dering van Amsterdam, 
Watergraafsmeeren Sloten 

,, Noordbrabant . . . . . 
,, Overijssel . . . . . . . 
,, Limburg ....... . 
,, Amsterdam, Watergraafs-

meer--en Sloten. . . . . 
,, Rotterdam; daaronder 

niet begrepen Hoek van 
Holland ....... . 

,, s Gravenhage . . . . . 
,, de gemeente Utrecht . . 
,, alle overige plaatsen . . 

42. Electrisc11;e geleidm&en o_~ blik-
. semafl.e1ders (het tlednJf van 

plaatsen, leggen; herstellen, 
onderzoeken of wegnemen 
van) en bet n..onteeren en 
herstellen van electrische 
toestellen, scbakelborden en 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

·ornamenten. . . . . . . . 
Gemeentereiniging· (het bedrijf 

der) uitgeoefend door pu
bliekrechtelijke lichamen. . 

Glazenwasschersbedrijf (het), 
daaronder al of niet begre
pen het schoonmaken van 
gebouwen en het verrichten 
van werkzaambeden aan 
gevels: 
_in Rotterdam, daaronder 

niet begrepen Hoek van 
Holland ....... . 

,, alle overige plaatsen . . 
Heiersbedrijf (het) met kracht

werktuig: 
in Rotterdam , daaronder 

niet begrepen Hoek van 
Holland ... 

. . ,, alle overige plaatsen ~ . 
Heiersbedrijf (het) zonder 

krachtwerktuig . . . . . . 
Houtgrariiet, moza1k, xyloliet 

of dergelijke ·stoffen (het be
drijf van aanbrengen van 
bedekkingen met), al of niet 
daaronder begrepen het ver-
vaardigen dier stoffen . . . 

Huisschilders-, rijtuigschilders
of decoratiescbildersbedrijf 

22 

25 

40 

35 

6 

34 
42 
42 
45 

40 

40 
34 
42 
36 

25 

11 

76 
53 

83 
52 

42 

20 
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50. 

51. 

52. 

53. 

56. 

57. 

(het }, het scheepsschilders
bedrijf niet .vallende ond.er 
n°. 330 en het glazenmakers-: 
bedrijf: · ·· 
in Noordholland, met·uitzon-

dering van Amsterdam, 
Watergraafsmeer en· s10: 
teri ...... ·.: .. 

,, Zuidholland, met uitzon-. 
dering van Rotterda,m 
( daaronder niet begrepen 
Hoek van Holland). ·en 
s Gravenhage. . . . . . 

,, Gelderland. . ...... ·· 
,, Lim liur_g. . . . . . . . 
,, Amsterdam, Wa.tergraafs-

meer en Sloten . ; . . · . · 
,, Rotterdam , daaronder 

niet begrepen Hoek van 
Holland .... ·; .. ·. 

,, de gemeente Utrecht . . 
,, alle overige plaatsen . . . 

Kanalen, sluizen, havens, dok
ken, bruggen, dijken of an
dere waterwerken, wegen, 
spoor: ·of tra:mwegen ·.(he~. 
bedrijf van maken, herstel
len, opbreken of afbreken 
va.n) met krachtwerktuig . 

Kanalen, sluizen, havens, dok- · 
ken, bruggen, dijken of an
dere waterwerken; ·wegen, 
spoor- of tramwegen .(het be
drijf van maken, herstellen, 
opbreken of afbreken van) 
zonder .krachtwerktuig . . . 

Leidekkers-, pannendekkers- , 
rietdekkers- of stroodekkers: 
bedrijf (het) . . . . . . .. 

Loodgieters- en zinkwerkersbe
drijf (bet}, da.aronder al of 
niet begrepen het plaatsen, 
leggen, herstellen, onderzoe
ken of wegnemen van leidin
gen voor centrale verwarming, 
gas of water en het beleggen 
van daken met dah:papier 
of houtcement , . , . . . 

Metselaarsbedrijf (het), daar
onder al of niet begrepen het 
verrichten van herstellingen 
aan bouwwerken : 
in Noordholland, met uit

zondering van Amster
dam, Watergraafsrneer im 
Sloten . . . . . , . . . 

,, Zuidholland, met uitzon
dering v[!,n Rotterdam 
( daaronder niet begrepen 
Hoek van Holland) en. 
's Gravenhage. . . . . . 

,, Gelderland. . . . . . . 
,, Noordbrabant .· .... 
,, Amsterdam, Watergraafs-

meer en Sloten . . : . . 
,, Rotterdam, daaronder 

niet begrepen Hoek van 
H9lland . . . . . .. . 

,, 's Gravenhage .. . 
,, alle overige plaatsen 

Molenmakersbedrijf (het). 

22_- JU: ~I. 

14 

12 
14 
32 

20 

29 
32 
17 

34 

34 

52 

25 

27 

30 
24 
30 

42 

37 
41 
32 
46 

58. Nortonpompen , en leidin,gen 
voor centrale .verwarmmg, 
gas of water (het bedrijf van 
plaatsen, herstellen, onder
zoeken of wegnemen van) . 

59. Ovenbouwersbedrijf (het), . . 
60. Riolen of buisleidingen (het 

bedrijf van plaatsen, leggen, 
herstellen, onderzoeken of 
wegnemen van) .. 

61. Riolen, bouwwerken, straten, 
watergangen, waterwerken 
_en wegen (het bedrijf van on
derhouden en reinigen van), 
uitgeoefend · door publiek
rechtejijke lichamen . . . ,:, 

62. Schoors_teenvegersbedrijf (het) 
63. Sloopen van bouwwerken (het 

bedrijf V!!,n) . : . . . . . . 
65. Steenhouwers- en steenzagers

bedrijf (het) . . . . . . . 
68. Straatmakersbedrijf (het) ... 
69. Straatreiniging (het bedrijf 

van openbare) met vervoer 
met dieren of scliuiten. . . 

70. Straatreiniging (het bedrijf van 
openbare) zondor vervoer 
met dieren of schuiten . . 

71. Stucadoors-. en wittersbedrijf 
(het): .......... . 

72. Timmerliedenbedrijf (het), het 
verrichten van herstellingen 
aan bouwwerken, witwer
kers- en meubelmakerswerk-

. zaamheden al of niet daa r
onder begrepen : 
in Noordholland, met uitzon

dering van Amsterdam , 
Watergraafsmeer en Slo-
ten ......... . 

,, Zuidholland, met uitzon
dering van Rotterdam 
(daaronder niet begrepen 
Hoek· van Holland) en 
's Gra,venhage. 

,, Friesland 
,, Groningen. . . . . 

Overijssel . . . , . . 
's Gravenhage . . . . 

,, de gemeente Utrecht . 
,, alle overige plaatsen 

GROEP V. 
Ohernische nijverheid, ontplofbare 

stoffen, enz. · 
.. 74. Apothekersbedrijf (het) ... 

76. Buskruit, nitro-glyc_erine_ en 
andere ontplofhare stoffen 
(het bedrijf van vervaardi-
gen van) ........ . 

77. Chemische fabrieken (de be
drijven uitge6efi3nd in) of het 
bedrijf van vervaardigen 
van verf of ver£stoffen . 

80. • Eau de Cologne, parfumerie 
of haarwater (het bedrijf van 
vervaardigen van) met 
krachtwerktuig . . . . . . 

81. Eau de Cologne, parfumerie 
· of haarwater (het bedrijf 
van vervaardigen van) 
zonder krachtwerktuig . 

25 
32 

34 

9 
40 

73 

18 
29 

29 

11 

30 

18 

18 
20 
27 
29 
32 
42 
22 

3 

38 

22 

9 

8 
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82. Gasgloeikousjes (het bedrijf 
van vervaardigen van). . . 

83. Inkt, zegellak en gom (het be
drijf van vervaardigen van) 

84. Kaarsenmakersbedrijf (het). . 
85. Kunstmest (het bedrijf van ver

vaardigen van) met kracht
werktuig en de handel iil 
kunstmest met· krachtw.erk-
tuig ....... . 

86. Kunstmest (het bedrijf van 
vervaardigen van) zonder 
krachtwerktuig . 

87. Kunstvuurwerk (het bedrijf 
van vervaardigen van). . . 

88: Laboratoria v:oor wetenschap
pelijk en technisch onder~ 
zoek, ook ten dienste van 
het onderwijs (het bedrijf, 
uitgeoefend in) . . . . . . 

8,9.. Lakstokers- en vernisstokers
bedrijf (het) .. '· .. · . . . 

90. Lijmmakers- en· gelatinema
kersbedrijf (het) met kracht-
werktuig ........ . 

92. Lucifers (het bedrijf van ver
vaardigen van) . . . . . . 

93. Olieslagerijen (het bedrijf,"uit
geoefend in) en het bedrijf . 
van vervaardigen van vee
koeken met krachtwerktuig · 

96. Pharmaceutische of photogra
fiscbe preparaten (het bedrijf 
van vervaardigen van) . . 

97. Politoer (het bedrijf van ver- · · 
vaardigen van) met kracht
werktuig. . : ; . ._ . . . 

98. Politoer (het bedrijf van ver-
vaardigen van) zonder 
krachtwerktuig . . . . . . 

100. Traan of oliiin (het bedrijf van · 
zuiveren of koken van)_, de 
handel in traan of oliiin met 
krachtwerktuig daaronder 
al of niet begrepen· . . . . 

101. Vetsmeltersbedrijf (het), de 
handel in vet met kracht
werktuig daaronder al of· 
niet begrepen . . . . ·. . · .. ·. 

102. Vuurmakers (het bedrijf van 
vervaardigen van). zonder 
krachtwerktuig . . . . . . 

103. Wagensmeer, · schoensmeer of 
poetspommade (het bedrijf 

· van vervaardigen van): . . 
104. Wasbleekersbedrijf (het) met 

krachtwerktuig of stoomtoe-
stel · .. ·. . . . . . . . . · 

105: Zeep of zeeppoeder (het bedrijf 
van vervaardigen van) met 
krachtwerktuig . . . . . ·. 

106. Zeep of zeeppoeder (het bedrijf · 
van vervaardigen van) zon
der krachtwerktuig 

GROEP VL 
Hout-, ku1·k-, stroobewerking, enz. 

107. Akkermaalshout en griendhout 
(het bedrijf van hakken van), 
daaronder al of niet begrepen 
het vervoeren van·hout, het 

22 ·Ju N 1. 

19 

9 
10 

27 

23 

54 

3 

22 

34 

14 

30 

19 

9 

8 

18 

18 

11 

22 

22 

14 

14 

houtschillen en teenschillen 
en Ii.et · ma.ken v'an lirand-
hout. . . . .. . · 

108. Bezems, boenders, borstels, 
kwasten of penseeliln (het 
bedrijf . ·van vl;)rvaardigen 
van), daarohder n:iet begre
pen het vervaardigen van 
borstelhout. . : . . . .. . . 

109. Boomen (liet bedrijf van vellen 
van) door middel van hak
ken : en het vervoeren van 
het hout .......... . 

110. Boomen (het .bedrijf van vellen 
van) door middel van zagen, · . 
en het schille·n, zagen en ver
voeren van mijnhout . .. . · 

111. Borstelhoutmaker'sbedrijf {bet) 
met krachtwerktuig . 

112. Borstelhoutmakersbedrijf · (het) · 
.. zonder. krachtwerktuig . · . . 

113. B"randhorit (het bedrijf van . 
. zagen van) met krachtwerk-

tuig. · .. • ......... . 
114. Brandhout (het bedrijf van 

zagen van) _zonder kracht
werktuig; . . . . . . ... 

115. Duigeninakersbedrijf (het) met 
· krachtwerktuig . ''. . . .. 

116. Duigenmakersbedrijf (het) zon
der krachtwe_rktuig . . . . 

117. Hoepelmakersbedrijf (het) zon
der krachtwerktuig . . . . 

118. Hout (het bedrijf van be'reiden 
van) tegen bederf . . . . . 

119. Houtdraaiersbedrijf (het) inet 
krachtwerktuig . . . . . . . 

120. Houtdraaiersbedrijf (het) zon
der krachtwerktuig . . . . 

121. Houtschillers- en teenschillers
bediijf (het) . . . . . 

122. Houtwaren (het hedrijf van .. 
vervaardigen van) met 
krachtwerktuig . . . -~ 

12K Houtwaren (het bedrijf van 
vervaardigen .van) zonder 
krachtwerktuig . . . . : . 

124. Houtwolm.akersbedrijf . · (het) 
met houtbewerkingsruachine 

125. Houtzagers- en houtsc;havers
bedrijf ·(het) en de hciuthan
del met krachtwerktuig : . . 
in Noordhollahd, met uitzon-

dering van Amsterdam · 
,, Zuidholland, met uitzon

deririg van Rotterdam 
( daaronder niet begrepen 
Hoek van Holland) en 
's Gravenhage. . . ·• 

,, Gelderland. . . . . 
' ,, 's Gravenhage '.· .. -

,, de gemeente Utrecht . . 
,, alle overige plaatseri , .. 

126: Houtzagersbedrijf_(bet) zonder 
krachtwerktuig . ·. . . . . 

127. Jaloezieiin, markiezen, rollui
ken en· zonneschermen (liet 
bedrijf van vervaardigen· 
van) niet krachtwerktµig . 

128. Jaloezieen, markiezen, rollui
ken en zimnescliermen· (het" 
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33 

43 

13 

33 

13 

43 

13 

10 

50 

33 

13 

7 

33 

13 

43 

32 

38 
41 
49 
40 
34 

33 

33 



}914 

bedrijf . van vervaardigen 
van) zonder krachtwerktuig. -

129. Kisterimakersbedrijf (het) met 
krachtwerktuig·. : _. . . , 

130. Kistenmakersb.edrijf (het) zon
der krachtwerktuig , · · 

131. Klompenmakersbedrijf (het) 
- met krachtwerktuig . . 

132. Klompenmakersbedrijf .. (het) 
zonder -kraol)twerktuig. 

135. Kuipersbedrijf (het) ·met· 
krachtwerktuig _. . . ; . . 

136. Kuipersbedrijf (het) zonder 
krachtwerktuig . . 

137. Kurk, balein, · been,. hoorn, · 
kunstbalein of paarlenioer. 
(het bedrijf _van vervaar9,igen 
van· voorwerpen van) met 
krachtwerktuig. : ; . . . ; 

138. Kurk, · balein, been, hoorn, 
kunstba.lein of pa.arlEJmoer 
(het bedrijf ·van vervaardi
gen van voorwerpen van) .. 
zonder krachtwerktuig . . . 

140. Landbouwgereedscbappen, · 
pompen of werktuigen ·(het 
bedrijf van verva.ardigen of 
herstellen van houten) met 
kracbtwerktuig . . .· . · . . 

14L Landbouwgereedschappen, 
pompen of werktuigen (het 
bedrijf van vervaardigen ·of 
herstellen van houten) zon° 
der krachtwerktuig . . . : 

142. Leestenmali;ersbedrijf (het) met 
krachtwerktuig . . . . .. 

143. Leestenma.kersbedrijf (het) 
zonder krachtwerktuig · · 

143 Loonzagerijen en loorischave
bis. rijen (het bedrijf, uitgeoefeµd 

in) ten behoeve van· bouw-· 
ondernemingen of houtbe- · 
werkingsinrichtingen .... · 

144. Mandenmakersbedrijf (het) .. 
145. Ma.ttenmakersbedrijf (het) .. 
147. Meubelmakers- en biljartma-

kersbedrijf (het) 'met kracht, 
werktuig. ·. . .... 

148. Meubelmakers- en biljartma
kersbedrijf (het) zo;nqer ·. 
krachtwerktuig . . . . .. 

149. Meubelschildersbedrijf (het) . 
150. Modelmakersbedrijf (het) met 

krachtwerktuig . . . . .· . . · 
151. Modelmakersbedrijf (het) zon

der krachtwerktuig . . . . 
152. Parketvloeren (het bedrijf van 

vervaardigen van) inet 
krachtwerktuig . . . . . · . 

153. Platen of spiegels · (het bedrijf 
van het maken van omlijs

· tingen voor) met kracht
werktuig, het omlijsten al of 
niet daaronder begrepen . . 

154. Platen of spiegels (h~t bedrijf 
van het maken van omlijs
tingen voor) zonder kracht
werktuig, het omlijsten al of 
niet daaronder begrepen. 

155. Rietmattenmakersbedrijf · 
(het) ......... . 

22 J'U NI. 

13 

33 

13 

33 

12 

33 

13 

14 

11 

33 

13 

33 

13 

62" 
6 
6. 

. 28 

9 
6 

33 

13 

43 

. 15 

156. Rietmeubelmaker~bedrijf (het) 
zonder krachtwerktuig . . . . 

157. Rottingschillersbedrijf (het) . 
158. Rottingvlechtersbedrijf (hen , 
159. Runmolens (de bedrijven, uit-

. geoefend in)" . _. . . . 
1-63. Staaf!ijsten (het bedrijf van 

vervaardigen van) met 
krachtwerktuig . , ... 

164. Staaf!ijsten (het bedrijf van 
vervaardigen. van) zonde:r_ 
krachtw.erktuig .- . . _ . .. . 

165. Stoelenmakersbedrijf (het) met 
krachtwerktuig . . .. . . . 

166. Stoelenmakersbedrijf (het) zon
der krachtwerktuig . . . .-

167. Stoelenmattersbedrijf (het) .. 
168. Stroohaksel (het bedrijf van 

vervaardigen van) met 
kra.chtwerktuig . . , .... 

.169 .. Stroohulzenrp.akersbedrijf (bet) 
· met krachtwerktuig . . . . 

170. Stroobulzenmakersbedrijf (bet) 
met . werktuigen zonder 
kracbtwerktuig . . . . ·. . 

171. Stroovlecbtersbedrijf (bet) met -
werktuigen . . . . .. . .. : 

172. Timmerfabrieken (het bedrijf, 
uitgeoefend in) . : . . . . 

173. Witwerkersbedrijf (bet) met 
kracbtwerktuig. . . : . . . 

174. Witwerkersbedrijf (bet) zonder 
krachtwerktuig . . . . . . . . 

175. Woningiriricbtingen(het bedriJf 
van vervaardigen van}, daar
onder al of niet begrepen bet 
vervaardigen van meubelen 
inet kracbtwerktuig en bet 
stoffeeren. . . . · . . · . 

GROEP VII. .. 
Kleeding en reiniging. 

176. Ba.dinricbtingen · (bet bedrijf, 
uitgeoefend in) met kracbt
werktuig of stoomtoestel. ·. 

177. Bedden of matrassen (bet be
drijf van vervaardigen van) 
en bet bereiden van bed
veeren of kapok met kracbt

werktl,lig 
178. Bontwerkersbed'rijf (bet) met 

kracbtwerktuig . . . . .. . 
179_. Chemiscbe wasscberijen en ver

. verijen · (bet bedrijf, uitge
oefend in) . . . · . . . . . 

180. Confectiebedrijf (bet) met 
krachtwerktuig . . : . . . 

181. Dekens (het bedrijf van ver
vaardigen van gestikte) met 
krachtwerktuig : : . . . 

183. Equipementen (het bedrijf van 
vervaardigen van militaire) 
met kracbtwerktuig . . . . 

184. Galon- of borduurwerken (bet 
bedrijf van vervaardigen 
van) met kracbtwerktuig . 

187. Handscboenen (het bedrijf van 
wasschen van) met benzine·. 

188. Ontsmettingsinricbtingen (bet 
bedrijf, uitgeoefend in) met 
krachtwerktuig of stoomtoe-
stel ......... . 
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189. Parapluiemakers- en parasol, 
makers bedrijf ( liet) , . . - . -. 

191. Petten (het bedrijf van ver
vaardigen van) en het bedrijf 
van vervaardigen van hoe
den met krachtwerktuig; . 

192: · Stofzuigmachines -(het .bedrijf 
van reinigen van .tapijten, 
gordijnen, meubelbekleedin, 
gen en dergelijke, met be
hulp van) 

193. Tapijtreinigingsinrichtingen 
. met· ,val- of slagwe,ktuigen · 

(het bedrijf, uitgeoefend iri) 
met krachtwerkttiig . . . . 

194. Wasch-, bleek- en strijkinrich
tingen (het. bedrijf,' riitgeoe
fend in) met, kra'chtw:erk
tuig: of stoonitoestel . 

195. 

196. 

197. 

198. 

GROEP VIII. 
K unstnijverkeid. 

Beelden en ornameriten,(,1:tet be. 
drijf vanpolychromeeren van) 

Cachetsnijders- eri gra v~erders
bedrijf (het) . . , . . . . . 

Porseleinschildersbedrijf (het) 
en het bedrijf v_an beschilde
ren van aardewerk, f!uweel, 
hout en · andere stoffon 

Verguldersbedrijf (het). 
GROEP IX. 

_ Leder, wasdoek, -caoutckouc. 
200. Caoutcihoucwaren' (J:iet bedrijf 

van vervaardigen van) met 
krachtwerktuig . . . . . . 

201. Caoutcihoucwareu· (het bedrijf 
van vervaardigen van) zon- -
der krachtwerktuig . . . , . . 

202.' Huiderizoute:rs-, eri vellenbloo-
ters bedrijf (het) met kracht
werktuig. .. . . . . . . . 

203. Huidenzouters- eri vellertbloo-
tersbedrijf '(het) zorider 
krachtwerktuig,. . . . _ . . . · 

204. Kunstgebitten (het bedrijf van.·. 
vervaardigen- van) met, 
krachtwerktuig . . . . ., . 

205. Kunstgebitten (het bedrijf van 
vervaardige:ri. van) zonder 
krachtwerktuig . . . . . . 

208. Lederwaren (het bedrijf van 
vervaardigen van) en het . 
zadelmakersbedrijf met 
krachtwerktuig·. . . . 

209. Lederwaren '(het bedrijf van 
vervaardigen, van) en het 

, zadelmakersbedr'ijf zonder 
kracht;werktuig . . . . . . 

210. Leerlooiers-,perkari:tentmakers, 
en zeemledermakersbedrijf 
(het) met krachtwerktuig . 

211. Leerlooiers-,perkamentmakers- ,, 
en zeemledermakersbedrijf . 
(het) zonder kra-chtwerktuig. 

212. Linoleum (het bedrijf van ver-
vaardigen van)· met' kracht
werkttiig' . . . . ,. . . . . . . -

213. Schoenmakersbedrijf (het) met 
krachtwerktuig,._ .... ,.', 
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3 

19 

7 
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13 
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5 

10 

8 

21 

13 
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214. Schoenmakersbedrijf (het) met 
werktuigeil,, zorider kracht
werktu:ig':' ~ :: ,• . ,. . 

'GROEP X. . 
O,er, .steenkolen, .turf: 

216. Briquetten .(het bedrijf van 
vervaardigen van). . .. • 

, 216 Cokes (het bedrijf vari vervaar' 
. bis. digen van) .. •, . . : . : . · 
· 217. Mijnbouw (het bedrijf V!J,n) _. 
• 217 .Mijngangen en mijns.chachten 
· bis. (het bedrijf van aarileggen 

van) ........ · .. • .. 
218. Turfbaggersbedrijf (het) en.het 

bedrijf van vervaardigen. van 
ve~nbagger met krachtwer_k-
tmg. _ ..... • ...... . 

219. Turfstrooisel (het' bedrijf van 
vervaardigen van). . . 

219 Vervenersbedrijf (het) met 
bis. krachtwerktuig . ·. . : . , 

220. Vervenersbedrijf (het) zonder _ 
kracb.twerktuig . . . . _. · · 

221. IJzero_ergrl!'ve'rsbedrijf (het). 
GROEP XI. 

Bewerking van m·etalen. 
222. Appendages (het bedrijf van 

, vervaardigen van) . met 
krachtwerktuig . . _ .. -. . . 

223. Blikwaren (het bedrijf van 
vervaardigen van) en het 
blikslagers- of koperslagers
bedrijf met ,krachtwerktuig. 

224. Blikwar.ert\(het bedrijf van ver
vaardigen van) en ·Jiet blik
slagers- of koperslagersbe, 
drijf zonder krachtwerli:tuig, 

225. Bouten, klinknagels of moeren 
(het bedrijf vart ve:r;vaardigen. 
van) met kracht,verktuig . 

226. · Brandkasten, kachels of voor
werpen van plaatijzer (het 
bedrijf van vervaardigen 
van) met krachtwerktuig .. 

227. · Brandkasten, kachels of voor-. 
werpen ·van plaatijzer (het 
bedrijf van vervaardigen 
van)' zqnder krachtwerk~uig. 

230.' Capsules_ (het bedrijf van ver
vaardigen van) . . . . . _ ... 

231. Draadtrekkerijen (het bedrijf 
•uitgeoefend in) en het ver, 
vaardigen van draadnagels .. 

232. Draadvoorwerpen (het bedrijf 
van vervaardigen van). . .. 

233. · Fittings (het bedrijf van ver
vaa:rdigen van)':.voor electri

. sche'-lampen, het vervaardi
gen van vitriet daaronder. al 
of niet begrepen . . . . . 

234. Galvanoplastische inrichtingen 
(het bedrijf uitgeoefend in) . 

235. Gereedschappen en schaatsen · 
(het bedrijf van vervaardi
gen van) met krachtwerkt_uig 

236. Gereedschappen en schaatsen 
(het bedrijf van· ver_vaardi
gen van) zonder krachtwerk
tuig . . - . . · 

237. Goud- .en zilversmederijen en 

19.14 

8 

33 

'"24 
42 

68 

37 

34 

21 

8 
34 

·n 

24 

11 

27 

22 

17 

11 

29 

11 

14 

16 

17 



juwelierswerkplaatsen · (het: 
bediijf uitgeoefend in) . . ; · 

240: Kettingen (het bedrijf van sme' 
den viJ,n) ......... . 

241. Knoopen (het bedrijf van vef
. . vaardigen van metalen) ·. . 

243. 'Lettergieters bedrijf c(het) . . · . ' 
244 .. Loodpletters- en zinkplett_ers

: bedrijf (het) en: het bedrijf 
·· ·. van persen van buizen· van . · 

comp_ositie ·of lqod. . . . ·. 
245. lVIessenmakersbedrijf (het) met 

krachtwerktuig . . . . . ·; 
246'. lVIessenmakeisbedrijf (het) .zon-. 

der krachtwerktuig . . .. · . 
24 7 .. Messing, brons eri andere me-

. taallegeerin:gen (het bedrijf · · 
van vervaardigei;i van voor' · '· 
werpen van) met kracht
werktuig .. : . . . . . , 

248. ·Messing,· brons ·en andere :ine
taallegeeringen: (het bedrijf 
van ·vervaardigen van voor
werpen van) zorider kracht- · 
werktuig .......... · .. 

249. lVIetaalgietersbedrijf .(het). . . 
:251. Moffelarijen (het bedrijf uitge

o_efend in) . . .. . . . ·. . . 
252. lVIunten (het bedrijf van ver

vaar,digen van) met kracht-
werktuig ......... . 

:253. Smederijen (het bedrijf uitge- . 
oefendin) nietkra_chtwerkti.1ig · 

:254. · Smederijen (het bedrijf uitge
oefend in) zonder kracht~ 
werktuig, het herstellen van 
rijwielen daaronder. al of niet 
begrepen: 
in Noordholland, niet · uit

zondering v:an Amsterdam 
,, Limburg ....... . 
,, Rotterdam , daaronder 

niet begrepen Hoek van · 
Holland ...... . 

,, de gemeente 'Utrecht . . 
,, alle overige plaatsen · ... 

·256. StaniolmakerslJedrijf (het) .. 
257. Tin en lood (het bedrijf van 

gieten _van voorwerpen van) 
259. Verzinken, vertinnen .of ver

nikkelen (het bedrijf van);· 
voor zoover dit niet langs 
galvanoplastischen · weg ge
schiedt. . . . ..... · ·. : 

:260.· Vijlenmakersbedrijf (het) met 
· · krachtwerktuig . . .. · . ·. . 

261. Vijlenmakersbedrijf (het) zon- · · 
· de.r kracbtwerktuig .. : .· . 

.262. Weverskammeh of rieten (bet 
bedrijf van vervaardigen 
van)' ........... . 

.263 .. IJzer of nietaa] (het . l:iedrijf · 
van •s!ijpen of'polijsten van) 
met krachtwerktuig'. · ... 

:264 .. IJzer of me~aal (het bedrijf 
van slijpen of polijsten van) 
zonder "krachtwerktuig ... , ·. 

265. IJzerdraaiers- en metaaldraai- · 
. ersbedrijf · (bet) . . . . ·.. ; ,: 
. 266. • IJzergietersbedrijf (bet).-. ·. . 
269. IJzerwaren (het ·bedrijf van 

22'.rUNI. 

vervaardigen van geiimail-
3. leerde of verzinkte) . . . . 

270. Zink (het bedrijf ·van vervaar-
33 • digen van) . . . . . . 

271. Zinkwerken (het bedrijf ·van· 
11 vervaardigen van):·; .. · ·. 
7 GROEP XII. . 

Vervaardiging.·van;' atoom-, en andere 
werktuigen;. inftrumenten, enz: 

·· 272. Autoniobielen (hep bedrijf van 
25 vervaardigen van), motors,_' 

rijwielen ·e·n vliegtoestellen,- · 
11 het oeprpeven van vj.iegtoe

stelleri daaronder niet·begre-
7 · pen .. , .. . :·: ...... . 

273. Brandspuiten (het bedrijf van 
· vervaardigen van) · • met 

krachtwerktuig . . . · ·. · 
274: Braridspuiten ·(het· bedrijf van · 

11 ' vervaardigen vari) · zonder . 
krachtwerktuig . . . . . . .. 

277. Bruggen, ijzerconstructies en 
stoomk~tels (het_ bec_l.rijf van 
monteeren van) . . .. -: : .. 

10 278. Bruggenbouw- en ijzerconstruc- · 
25 · ·tiewerkplaatsen (het bearijf·' 

uitgeoefend in), daaro'nder· 
U · al of niet begrepen het niciri~ · 

teeren . . . : . :- . . . . 
279. Dynamo's en- elec'tro'mptoren 

11" · (het . bedrijf van vervaardi
gen en herstellen van), daar-

33 onder al of niet begrepen het 
installeeren : . . . . . . .. 

280. Gasmeters (het ·bedrijf van ver
v:aardigen van) met kracht
werktuig ..... : ... ·. 

281. Gasmeters (het bedrijf van ver- · 
vaardigen van) ,, zonder :· 

14 krachtwerktuig :, . '. . . . 
27 . 282. Gasornamenten (het. bedrijf · 

van vervaardigen van) ; . 
284. Geweermakersbedrijf (het) met 

32 krachtwerktuig . . . .. . . 
32 285. Geweermakersbedrijf (het) zon-
17 der l<;rachtwerktuig . . ' . · · .. 
11 286. Gloeilampen (het bedrijf. van 

vervaardigen van ~ectrische) 
19 met krachtwerktuig ....... . 

287. Horlogemakers- en ·uurwerk-. 
makersbedrijf (het)' . ·. . . 

289: Instrumenten (het bedrijf van 
vervaardigen of herstellen 

16 . van fijne) of' fijne werk
tuigen met krachtwerktuig. 

25 290'. · Instrumenten (het bedrijf van 
vervaardigen of herstellen 

21 van fijne) of fijrie' werktuigen ·' .· 
zonder- krachtwerktuig . . · ... 

291: Instrumenten (het bedrijf van· 
U vervaardigen .van grove)· en 

w~rktuigeri pJ.'et kmcht~erk
.tmg· . : . : . . ·; : · ; . . . 

· 16-.....c 292. Instrumeil.ten (het bl3dr~jf van· · 
vervaardigen ·van ·grove) ~n 
werktuigen 'lfo'nder kracbt-

13· werktmg . . : . , . · ; . :. 
293 .. Ketelmakersbedrijf (het) .. , :. 

11 , 298.·'lVIachines, motoren en-arbeids- · 
30 ' werktuigen '(het' ]:>edrijf vaµ'_ . 

vervaardigen · van)/-daaron- -- · · 
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· der niet begrepen de ketel, 
makerij . . . . . . . . . - , - 24 

299. Machines· en ·werktuigen (het 
bedrijf van herstellen van) 
met krachtwerktuig . . . . • 33 

300. Machines en werktuigen (het 
bedrijf yan herstellen· van), 
zonder krachtwerktuig . '. . '.: ... 17 

301. Machines (het bedrijf van mon-. . .· 
teereh vari), · •drijfwerk · eh 
to estellert, . . . · . : · , . ·:. · , 35 

302. Machines en ketels (het 'bedrijf . 
' van slooperi vaji), de ha,ridel ' . 

in 011d-ij~er met krachtwerk-. 
tuig daarohder al of niet·-be-. 
grepen . • ·, ,· ·. . '. : . . . ·. ·, · 54 

303. Muziekihstruni.enteh (het be
drijf . van VEJrvaardigen, of 
herstelleh van) met kracht-
werktuig ·, . ·. · ·. . . ·. . , -11 • 

304:· Mm,ieli:i:nstrumenten (het be, 
drijf' . van vervaardigen, of , 
herstilllen van) zonder kracht, 
werktuig .. , . '. ·. : :, ., ., -- 7 

305. Orgels,. piano's of harmoniums 
(het bedrijf van vervaardigen 
of herstellen van) met kracht- . 
werktuig•. · .. ; · .. _ :: . , . 19 

306. Orgels, piano's of harmoniums 
(het bedrijf van vervaardigen · 
of_ herste!len van) , zonder 
krachtwerktuig . . . . . . 9 

307. Rijwielen (h:et bedrijf van ver'. .. 
_ vaaraigen ·vim) en het. be-, 

drijf ·van· herstelleb van·, rij
wielen met krachtwerktuig, 
de handel in rijwielen daar-
onder al of niet· begrepen . . 15 

308. Rijwielen (het bedrijf van ver
vaardigen van) en het bedrijf 
van he1·stellen van rijwielen 
zonder · kra·chtwerktuig, · de 
handel in rijwielen daaronder · 
al of niet begrep_en ·. . _ • . · 9 

3ll. Stoomketels en buisleidingen 
(het bedrijf v'an bekleede,ri 
van); het:maken van beklee
dingsstof · daaronder al of· 
niet -begrepen:. ·. ·,. . . . . . , 33 

312. Toeste!len (het bedrijf van ver, 
vaardig!)n .van electrische) en 
accumulatoreri daaronder al 
of n~et begrepen het insta!-
leeren , . . .._ . , , . . . , 17 

313. Torenuurwerken· (het bedrijf 
van vervaardigen van) met. 
krachtwerktuig· .. ·, .. , . 17 

314. Torenuurwerken: - (het. bedrijf 
van vervaardigen van) zo11, 
der krachtwerktuig. . . . . . 15 . 

GROEP XIII.· . 
Sdheepsbouw; vei'vaa1·diging van 

. 1·ijtuigen. · · · ·_ 
:318. Blokmakers- en mastehmakers

bedrijf ·(net) en het" vervaar- . 
digen .. vaii houten• pornpen · 

·met krachtwerktuig . . .. ·. ... 33 
:319. Blokmakers- en inastenmakers. · · 

bedrijf'. (bet) en· bet vervaar
digen van· ·bout·en pompeh ' 
zonder kracbtwerktuig,, · 12 

1914. . . . . 

320. Droogdokken. (het g~drijf. van , 
e:i.:ploiteeren·:van) .. ;. ; ; , 

321. Kinderwagens (het bedrijf van• 
vervaardigen, van) met 
krachtwerktuig . , 

. 322. Kinderwagens (het _bedrijf van. 
vervaardigen vari) · zonder 
krachtwerktuig . · . · . · . • . : . : 

323. Rijtuigbekleedersbedrijf (het). 
324. Rijtuigmakers- · 9f · wagenma,, 

kerspedrijf (bet) met kracht
werktuig . . . . : . .-. . . 

325. Rijtuiginakers, · of · wagenina-
kersbedrijf · (het) zorider 
krac]ltwerktuig · ....•. ·. , 

326. Rijtuigschildersbedrijf .(het). , 
328. Scheepsmakersbedrijf (het) met 

. krachtwerktuig; .daaronder 
al of niet · bt)grepen h,et .. 
scheepsbeschieten , , , · . . 

329. Scbeepsmakersbedrijf. (het) 
zonder.krachtwerktuig, daar
onder al of niet begrepen )let 
scheepsbeschieten .. , . . , . 

330. Scheepsschilders bedrijf (het) 
voor· ·zoover · samenhangende . 
met' en daatonder begrepen. ' 
het afbikken en . schoori
maken °van schepen ·. ·.,: .. :: . ·. 

331. Scheepssloopersbedrijf .(lj.et).; .. 
het sloopen van machilles.!ln . 
ketels en de handel .in, oud . 
1JZ0r . met krayht}'l'~rktuig , . 
daaronder al..9f niet b,egre, , 
pen , ,•.·•.•;, ;· ..... · .. · ,-

332.. Scheepstuiger~: · . en sc!ieepsta, 
kelaarsbedriJf (het). , ...... . 

333. Sloepenmakersbedrijf (het)". : 
GROEP: XIV. - ... 

Papier, enz: .: · · · . - . . 
336. Boekbitlders- en linieerdersbe

dr\jf"(h?t) met krachtwerk-
tmg ..... ; .. · .... 

337. Boekbinders- en linieerdersbe-
. drij( (het) · zonder, 'kracht

werktuig. . . . . . . .. · 
338. Cartonuages (het ·bed:rijf van 

vervaardigen vari) · met 
krachtwerktuig .. : . . .• 

339. Carton11ages .. (het bedrijf van 
vervaardigen, van) zonder 
krach.twerktuig ... - ._. ; .. 

342, Lompensorteerderijen (het be: 
drijf"van sorteeren van lorn
pen _en anderen·afval fo)· ,· 

343,, Papier (het bedrijf. van_ ver
vaardigen van), het - ver, 
vaardigen van cellulose daar: ·
onder al of niet begrepen , ; . 

345. Papierwaren (het: bedrijf van 
vervaardigen van) met 
krachtwerktuig .. 

346. Papierwaren (het bedrijf· van . 
vervaardigen van) zonder. 
krach.twerktuig ·. : , _: .. 

347. Papteren .zakke~ (het_ bedrijf 
-- van vervaard1gen .van) met· 

krach.twerktuig , .... , . . 
348. ~apier\)n ,zakken (het bedrijf , 

van vervaardigen _ van) zon, 
der kraclitwerktuig ·., . , . , 
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348 
bis. 

349. 

351. 

352. 

353. 

354; 

355. 

356. 

357. 

359. 

360. 

361. 

362. 

363. 

364. 

365. 

366. 

367. 

368. 

369, 

370. 

371. 

Stroocarton (het bedrijf van 
vervaardtgen vanYen het be
dr~jf van vervaardigen van 
cellulose of stroostof met 
krachtwerktuig , 

GROEP XV. 
Textiele Nijverheid. 

Band (het bedrijf van vervaar- . 
digen van) en het katoen
vlechtersbedrijf met kracht
werktuig. ·. ·. . 

Cocosweversbedrijf (het) met 
krachtwerktuig .... -. ·. ·. 

Dekemr (het bedrijf van ver
vaardigen van wollen) met 
krachtwerktuig 

Dekkleeden · (het bed:rijf van 
verv'aardigen ·of herstellen 

· van) en het zeilma.kersbedrijf 
met krachtwerktuig . ·. . . 

Dekkleeden (het bedrijf van · II 

verv·aardigen of herstelleri 
van)· en ·.het zeilmakersbe 0 !· 
drijf zonder krachtwerktuig. 

Garentwijndersbedrijf (het) met · 
krachtwerktuig . 

Jutespinnersbedrijf (het) met 
krachtwerktuig . 

Juteweversbedrijf (het) met 
krachtwerktuig . . · . . . . 

Katoendrukkersbedrijf' (het), 
daaronder al . of niet begre
pen het verven, appreteeren 
en bleeken van · katoenen 
stoffon .... ·. . . 

Katoenspinnersbedrijf (het) 
met krachtwerktuig . 

Katoenwevers- en linnenwe
versbedrijf (het) met kracht
werktuig .· .... - .... 

Kunstbleekerij van katoen (de) 
n:iet krachtwerktuig . . . . 

Kunstwol (het bedrijf van ver
vaardigen van) met kracht
werktuig . . . . . . -. . . 

Lampeko'usen (het bedrijf van 
vervaardigen van) met 
krachtwerktuig . . . . . . 

Netten (het bedrijf van ver
vaardigen van) met kracht
werktuig, de twijnderij daar
onder al of niet begrepen . 

Pakking (het bedrijf van ver
vaardigen van) met kracht
werktuig . _- . - . . . . . · . 

Passementwerk (het bedrijf 
van vervaardigen van) met 
krachtwerktuig . . . . . . 

Poetskatoen (het bedrijf- van -
vervaardigen van) en het 

. bedrijf van pluizen van ka
toenafval, met krachtwerk-
tuig .......... _. 

Sterkerijen en appreteerderij
en (het bedrijf uitgeoefend 
in) met krachtwerktuig .. 

Staffen (het bedrijf van ver
vaardigen van wollen) met 
krachtwerktuig .. -... ·. 

Tapijten (het bedrijf van ver-
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vaardigen van} ·met kracht, 
werktuig·. : · .... -. · ... 

372. Tricotgoe<leren (het bedrijf van 
vervaardigen van) en het 
breien daarvan, met kracht
werktuig . .' . .- . . . . . 

373. Trijp (het bedrijf van vervaar
digen van') met krachtwerk-
tuig .......... . 

374. Verbandstoffen (het bedrijf van 
vervaardigen · ·van) met -
krachtwerktuig . . . . . . 

375. Verven van stoffen en garens 
(het bedrijf van) met kracht-
werktuig ........ . 

37&. Vlas of hennep· (de bedrijven 
van · braken, hekelen en 
zwingelen van) met kracht
werktuig . . - . . : . . . . , 

377. Vlas of hennep (de bedrijven 
van braken, hekelen·en zwin
gelen van) zonder kracht
werktuig -. . : : . '· . . . 

378. Vlas- of henu-epgaren (het be, 
drijf~van.vervaardigen.van) 
en het touwslagersbedrijf -
met krachtwerktuig . . . . 

379. Vlas- of hennepgaren (het be
drijf van ve~vaardigen van) 
en het touws]agersbedrijf 
zonder 'krachtwerktuig . . . 

380. Watten ('het bedrijf van ver
vaardigen van) met kracht
werktuig .. -. -. . . . . . 

381. Wolspii:Jners- eu- sajetspinners
bedrijf (het) met kracht-
werktuig ........ . 

382. Wolwasscherij (de) met kracht-
werktuig ......... . 

383. Zeil- en touwtaa_ndersbedrijf 
(het). 

GROEP XVI. 
Vervaai·diging van gas en electriciteit .. 
384. Centralen (het bedrijf uitgeoe- . 

fend in electrische) . . . . 
385. Gasfabrieken (het bedrijf van 

exploiteeren van) . . . . ·. 
386. Lantaarnopstekersbedrijf (het) · 

GROEP XVII. 
Bereiding van voedings- en genot

nziddelen. 
387. Aardappelmeel, sago, aardap

pelstroop, dextrine, dextrose 
of glucose (het bedrijf van 
vervaardigen van) met 
krachtwerktuig . . . 

388. Abattoirs (het bedrijf u_itge
oefend in) '. .. . . . . . . 

389. Alcohol, gist · en spiritus (het 
bedrijf van · vervaardigen 
van) .......... . 

390. Azijnmakersbedrijf (het) . . . 
391. Beetwortelsuiker (het bedrijf 

van vervaardigen van) met 
krachtwerktuig . ·. . . . . 

392. Bierbrouwersbedrijf (het), het 
moutersbedrijf en het ver
vaardigen van kunstijs daar
onder al of. niet begrepen : 
in Noordbrabant ....• 
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in Limburg ....... . 
,, alle overige plaatsen. . . 

393. Biscuits (het bedrijf van ver
vaardigen van) met kracht, 
werktuig ........ . 

394. Boter (het bedrijf van vervaar
digen van) met behulp van 
centrifuges, zonder kracht, 
werktuig . . . . . . . ·. . 

395. Brandersbedrijf · (het), daar
onder al of niet begrepen ·de 
mouterij, distilleerderij en 
gistpakkerij. · ... •. . . . 

396. Brood-, koek- en banketbak
kersbedrijf (het) met 'kracht
werktuig: 
in Amsterdam 
,, Rotterdam , daaronder 

niet begrepen Hoek van 
Holland ......... . 
,, alle overige plaatsen . : 

397. Cacao en chocoladewaren (het 
bedrijf van vervaardigen· 
van) met krachtwerktuig . 

398. Chocoladewaren of suikerwerk 
en banketbakkerswaren (het 
bedrijf van vervaardigen 
van) met krachtwerktuig . 

399. Cichorei ·of koffiestroop· (het 
bedrijf· ·van vervaardigen· 
van) met krachtwerktuig . 

400. Cichorei of koffiestroop (het be
drijf van vervaardigen van) 
zonder krachtwerktuig. . . 

401. Drinkwaterleidingen (het be-
drijf van exploiteeren van). 

402. Exportslachtersbedrijf (het) en 
het loonslachtersbedrijf. . . 

403. Gistpakkersbedrijf (het) . . . 
404. Gortpellers- en rijstpellersbe

drijf (het) . . . . . . . . 
406. Haringpakkers- of vischpak

kers bedrijf (het }, het kui
persbedrijf al of niet daar
onder begrepen . . . . . . 

407. Hooipersers- en stroopersers
bedrijf (het) met krachtwerk
tuig en de handel in hooi en 
stroo met krachtwerktuig . 

408. Koffiepellers-, koffiesorteerders
en·koffiebrandersbedrijf (het) 
met krachtwerktuig . . . . 

409. Kunstboter (het bedrijf van 
vervaardig!')n van) met 
krachtwerktuig ·. . . . . . 

410. Kunstmineraalwater . of · ga
zeuse dranken (het bedrijf 
van vervaardigen van) en de 
handel in bier met kracht-
werktuig ........ . 

4ll. Kunstijs (het bedrij£ van ver
vaardigen van) ·met kracht-
werktuig ... 

_412. Levensmiddelen (het bedrijf 
van ·vervaardigen van ver
duurzaamde ), het bedrijf van 
vervaardigen van vruchten
sappen, jam of appe]stroop 
en het bedrijf van drogen van 
groenten, kruiden, vruchten 
enz. met krachtwerktuig . 
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413. Levensmiddelen (het bedrijf 
van verva:i.rdigen van ver
duurzaamde ), hat bedrijf 
van vervaardigen van vruch-· 
tensappen, jam of - appel: 
stroop en het bedrijf van 
drogen van groenten, krui
den, vruchten,. enz. zonder 
krachtwerktuig . . . . . . 

414. Likeurstokers- en distilleerders
bedrijf (het) en het bedrijf 
van vervaardigen van elixer 
of essences, het maken van 
vruchtensappen en de han
del in wijn en gedistilleerd 
met krachtwerktuig, daaron
der al of niet begrepen . . 

415. Meelfabrieken (het bedrijf, uit
geoefend in) en het grutters
bedrijf. met. krachtwerktuig, 
de handel in graan, meel en 
zaden met krachtwerktuig al 
of niet daaronder begrepen. 

416. Melk (het bedrijf van vervaar
digen van · gecondenseerde) 
met kracht,verktuig . . . . 

417. Mosterd (het bedrijf. van ver
vaardigen van) en het spece
rijmalersbedrijf met kracht
werktuig. • • . . -. 

418. Mouterijen (het bedrijf uitge
oefend in) . . . .· . 

419. Poeliersbedrijf (het) . . 
420. Sigarenmakersbedrijf (het) en 

het sigarettenmakersbedrijf 
met krachtwerktuig . . . . 

421. Slagersbedrijf (het}, daaronder 
al of niet begrepen het ver
vaardigen van vleeschwaren: 
in Zuidholland, met uitzon-

dering van Rotterdam 
(daaronder niet begrepen· 
Hoek van Holland) en 
's Graveuhage. 

,, Ge!derland. . . . . . . 
,, Limburg ....... . 
,, Rotterdam, daaronder 

niet begrepen Hoek van 
Holland ....... . 

,, 's Gravenhage . . . . . 
,, de gemeente Utrecht . . 
,, alle overige plaatsen .. 

422. Stokvischbeukersbedrijf (het) · 
met krachtwerktuig . . . . 

423. Stokvischbeukersbedrijf (het) 
zonder krachtwerktuig . . . 

424. Stijfsel (het bedrijf van ver
vaardigen van) ·met kracht
werktuig. . . . - . . . . . 

425. Stroopersersbedrijf (het) zon
der krachtwerktuig ·. , . . 

426. Suikerraffinaderij (de), daar
onder al of niet begrepen de 
vervaardiging van kandij, 
met, krachtwerktuig . . . . 

427. Tabakskerversbedrijf (het). ·. 
428. Vermicelli of macaroni (het 

bedrijf van vervaardigen 
van)· met krachtwerktuig . 

429. Visch (het bedrijf van drogen, 
rooken of zouten· van) . . 

1914 

14 

8 

24 

17 

J6 

35 
14 

3 

20 
20 
18 

18 
15 
24 
16 

24 

14 

20 

36 

20 
6 

25 

18 
19* 



I 

I 

I, 

.1914 22 JU N,I. 

430. Vleeschwaren (het bedrijf ,can . 
vervaardigen van) met . 
krachtwerktuig . . . . . . • . · 23 

431. Vleeschwaren (het bedrijf · van 
vervaardigen van) zonder 
kracl:itwerktuig . . . . . . . 14 

432. Zoutziedersbedr~jf (het) . .. . 22 
433. Zuivel-. (het bedrijf_ van ver-. 

vaardigen van). en het be
drijf, uitgeoefend in melkin,. 
richtingen, met krachtwerk, 
tuig of ·stoomtoestel. 8 

. GR,OEI' XVIII .. 
Handel, verkeerswezen, enz. 

434. Aannemers van verhuizingen 
(het bedrijf :van) . . . . .. 35 

435. Autompb_ielondernemers (het 
bedrijf van) de handel •in 
benzine daaronder al of niet 
begrepen . ·• . . . . . . , . 20 

437. Begrafenisondernemers {het be-
drij{van) . . . . . . · . . . 11 

438; _Bergers van schepen en ladin: 
gen (het bedrijf van) . . . 54 

439. Beurtschippersbedrijf (het) niet 
met stoombooten of motor-
booten. . ·. .. . . . . . . 23 

440. Brandweerbedrijf (het}, uitge-
oefend door een beroeps- . 
brandweer .• . . . . . . . 14 

441. Brandweerbedrijf (het) , daar
. onder nie.t begrepen. het be

drijf, uitgeoefend door een 
beroepsbrandweer. . . . . 19 

442. Caroussels, cinematographen , 
hipp9drom()s en andere pµ
blieke vermakel~jkheden (het . 
bedrijf uitgeoefend door hou
ders. :van) met krachtwerk
tuig, het bedrijf, bedoeld . 
onder 442bis daaronder niet 
begrepen . . . . . . . . . 26 

442 Cinematograp~ische theaters. 
bis. (het bedrijf, uitgeoefegd door 

houders van _vaste). .met 
. kracl:itwerktuig .· .· _: . . . . . 15 

443. Diamantslijpersmolens (het be
drijf van verhuren van door 
krachtwerktuig gedi:even) . 15 

444. Dorschwerktuigen (het bedrijf 
van e:.:ploiteeren van) met 
krachtwerktuig, het stroo
persersbedrijf al of niet · 
daarpnd.er ):>egrepen . . . . •. - 43 

445. Goederen (het bedrijf van dra
gen, stapelen_ en wegbergen 
van): 
in Amsterdam 48 
,, Rotterdam , daaronder 

niet begrepen Hoek · van 
Holland . . . . . . . . . . . 48 

,, alle overige plaatsen . . 40 
447. Handelaars (het bedrijf van), 

daar_onder al of niet· begre
pen het winkelhoudersbedrijf, 
met krachtwerkt_uig : 

l. in behangersartikelen , · 
manufacturen , leder , 
lederwaren en zakken . 12 

2. fo boter, kaas, koloniale 
'Yaren (het_ branden van 

koflie al of niet daaron
der btigrepen}'.. . ; . . . 

3. in bouwmaterialen en 
afbraak. . . · . : . . . 

4. in brand~toffen en aard-a ppelen. · .. ·. . ., . . . 
5. in .glas- en verfwaren . 
6. in graan, meel en zaden 
7. in machines, werktuigen, 

rijwieleri en a utomo bie-
len ..... . 

8. iii metalen ·. · . 
9. in· petroleum .· : 

10. in tabak ... 
11. in verlichtingsartikeleri. 
12. in wijn, gedistilleerd, 

vruchtensappen limona
de, minerale wa.teren en 
dergelijke dranken . . . 

44 7 Handkarren (het bedrijf van 
'bis. . vervoefen ,p.et) en met door 

honden. of. ezels getrokken 
voertuigen. . . . . . . . . . . . 

448; Hotelhoudersbedrijf .eri koflie
huisho_udersbedrijf (het) met 
kraclitwerktuig ot stoomtoe-
stel ......... :· . . . . 

449. Hout . opslaan (het bedrijf 
van) ....... - - • , 

450. Houtvlottersbedrijf (het) ... 
. 451. Kappersbedrijf (het) met 

krachtwerktuig . · 
453. Kruiersbedrijf (het). ..... . 
454. Laden of lossen van schepen 

(het. bedrijf van), niet be
doeld in art. 10, sub 6, der 
Ongevallenwet 1901,. da.ar
onder begreperi het drageri, 
stapelen en wegbergeri van· 
goederen uit aan den wal ge
loste schepen en hef bedrijf-. 
van laden of losse·n ·van an
dere· vaartuigeri uit of· in 
schepen, . niet . 'bedoeld in 
artikel 10, sub 6, der Onge
vallenwet 1901, ·een en ander 
uitg13oefend. op de· rivier de 
Maas.van de oostelijke grens. 
van de gemeente Rotterdam 
af, tot aan zee; zoomede 
binnen het" .overige ·gedeelte 
der gemeente Rotterdam, 
met uitzoridering van het 
overige gedeelte van Hoek 
van Holland, voor zoover 
betreft: · · · · · 
1. laden of lossen van hout, 

niet. uitzoridering van 
pJanken . ·. . . · . . . .· 

2. laden of lcissen van ruw 
ijzer of gewalst iji.er of 
aµdere goederen,. die op 
overeenkomstige · wijze 

·geladen · of gelost· wor
d<3n ... ~ ·, .. , .. , . · .. 

454 Laden of,lossen met drijvende · 
bis. kranen (het bedrijf :van) van 

erts()ri, steenkool o'f andere 
goederen, die ·op overe·en
komstige. · wijze geladen of 
gelost wo.rden .. : .• .. .. • . 
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454 Laden of lossen met drijvende 
tei•, pneumatische elevatoren(het 

bedrijf van) van granen of 
zade'n of andere goederen, 
die op overeenkomstige wijze 
ge!aden of gelost worden . 

455. Laden of lossen van schepert 
(het bedrijf van), niet val-• 
lende onder 454, 454bis of 
454tei·, daaronder begrepen 
het dragen, stapelen en weg
bergen van goederen uit aan 
den wal geloste schepen. . 

455bis. l\fe!krijdersbedrijf (het). . . 
457. Oesterkweekers en mosselkwee

kers (het bedrijf uitgeoefend 
door) en het oesterputhou
ders- en mosselvisschersbe
drijf . . : ·. . . . . . 

458. Overzetveren (het bedrijf van 
e:icploiteeren van) . . . 

459. Polderbemaling (de), het 
schoonmaken van slooten of 
watergangen daaronder al of 
niet begrepen . . . . . . . 

460. Rijpaardenondernemers · (het 
bedrijf van) ...... . 

461. Rijtuig- en oinnibusonderne
mersbedrijf (het) en het post
dienstaannemersbedrijf . . . 

462. Schelpenvisschersbedrijf (het) 
met andere vaartuigen dari 
stoombooten en motorbooten 

463. Schelpenvisschersbedrijf (het) 
zonder vaartuigen . . . . . 

464. Schepen (het bedrijf van slee
pen van) met paarden . . . 

465. Schippersbedrijf (het) niet met 
stoombooten of motorbooten 

466. Schuitenvoerdersbedrijf (het) . 
467. Sleepdienstondernemersbedrijf 

(het) ........... . 
468. Sleepersbedrijf (het) : 

in Amsterdam . . . . . . 
,, Rotterdam , daaronder 

niet begrepen Hoek van Hol-
land .......... . 
,, 's Gravenhage . . . . . 
,, de gemeente Utrecht . . 
,, alle overige plaatsen . . 

469. Sluizen en beweegbare bruggen 
(het bedrijf van bedienen 
van) ....... .- .. . 

471. Stoffen (het bedrijf van bewa
ren of vervoeren van ont
plofbare). . . . . . . . . 

4 72. Stoffen (het bedrijf van hande
laars in ontplofbare) . . . . 

4 73. Stoffen (het bedrijf van bewa-. 
ren of vervoeren van vluch
tige, licht ontbrandbare ). 

475. Stoomboot- of motorbooton
dernemersbedrijf (het) en 
het schippers- en beurtschip
.persbedrijf met stoombooten 

. en motorbooten . . . . . .. 
4 76. Stoomtramwegondernemingen 

(het bedrijf uitgeoeferid in) : 
in Noordbrabant . . . . . 
,, . alle o verige plaa tsen . . 

477. Stukgoederen (het bedrijf van 
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4'79. 

480. 

·481. 

483. 

484. 

485. 

487. 

488. 

489. 

491. 

492. 
493. 

onderhouden · van een gere
gelden dienst tot vervoer 
van) met door dieren ge- . 
trokken voertuigen . . . . 

Telegraafondernemingen (he_t 
bedrijf uitgeoefend in) met 
krachtwerktuig en de, brie
venposterij . -. · . . . . . . 

Tramwegondernemingen (het 
bedrijf uitgeoefend in elec
trische ). . . . . . . . . 

Tramwegondernemingen met 
dieren (het. bedrijf uitgeoe-
fend in) ........ . 

Veemen (het bedrijf der) en het 
pakhuismeestersbedrijf : 
in Rotterdam , daaronder 
niet begrepen Hoek van Hol-
land .......... . 
,, a.lie overige plaatsen . . 

Vissqhersbedrijf (het) op de 
Zeeuwsche en Zuidholland
sche stroomen . . . . . . 

Visschersbedrijf (het) op zoet
water, behalve het zalmvis-
schersbedrijf ...... . 

Visschers bedrijf (het) op de 
Zuiderzee. . . . . . . .. 

Vrachtwagenondernemersbe
drijf (het) en het be/irijf van 
vervoeren met zwaar voer
tuig, anders dan bedoeld 
onder n°. 468 : 
in Amsterdam . _ 
,, Rotterdam , daaronder 

niet begrepen Hoek van 
Holland ....... . 

,, 's Gravenhage . . . . . 
,, de gemeente Utrecht. . . 
,, alle overige plaatsen . . 

Wegers of meters (het bedrijf 
van) .......... . 

Wiervisschersbedrijf (!~et), het 
persen al of niet daaronder 
begrepen ........ ·. 

Winkelhol~dersbedrijf (het) met 
·krachtwerktuig en. het be
drijf van winkeliers in vluch
tige, licht ontbrandbare stof-
fen .......... . 

Zalmvisschersbedrijf (het) . . 
Ziekenhuizen (het · bedrijf van 

e:icploitatie van) met kracht
werktuig of stoomtoestel . . 
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4. Wanneer een verzekeringsplichtig bedrijf 
niet genoemd is in de lijst van bedrijven, vervat 
in artikel 3, wordt het geacht te zijn ingedeeld 
in dezelfde gevarenklasse als het in die lijst 
genoemde bedrijf, waarmede het naar den aard 
der daarin uitgeoefende werkzaamheden het 
meest overeenkomt. 

Is laatstb'ed~eld bedrijf ingevolge de laats'te 
zinsnede van het eerste lid van artikel 31 der 
Ongevallenwet 1901 in verschillende gevaren
klassen ingedeeld, clan wordt het :niet in artikel 3 



1914· 22 _JU-NI. 294 

genoemd bedrijf geacht te zijn ingedeeld in de 
gevarenklasse, waarin is ingedeeld het in arti
kel 3 genoemd bedrijf, voor zoover het wordt 
uitgeoefend ·in de niet afaonderlijk genoemde 
plaatsen. · 

Behoort bij Koninklijk besluit van 22 Juni 
1914 (Staatsblad n°. 260). 

Mij bekend, 
De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 

TREUB. 

22 Juni 1914. WET, tot verhooging van het 
zevende hoofdstuk B der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1913. CV oors9hotten 
uit 's Riiks schatkist.), S. 261. · 

Bij deze ,vet worden eenige artikelen ver-
hoogd. '----'--"" 

Ten gevolge hiervan wordt het totaal der 
Xde afdeeling, alsmede ·het eindcijfer van het 
hoofdstuk, verhoogd met f 5,284,466.41. 

22 Juni 1914. WET, houdende bepalingen tot 
·bescherming van in het wild levende n·ut
tige dieren. S. 262. 

Bijl. Hand. 28 Kame,· 1912/13, n°. 305, 1-4; 
1913/14, n°. 65, 1-7. 

Hand. id. 1913/14, b/adz. 1702. 
Hand. 1• Kamer 1913/14, bladz. 520,526,527. 

WrJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten : 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het wenschelijk is voorschriften ·vast te 
stellen tot be·scherming van iu het ·wild levende 
nuttige dieren ; 

Zoo is het, dat·Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. Indien in het wild levende dieren, met 

uitzondering van vogels, in die mate worden 
gevangen of- gedooa; dat daardoor de belangen 
van den land-, tuin- of boschb'ouw :worden 
bedreigd, kunnen bij algemeenen m:iatregel 
van bestuur hetzij voor het geheele 'Rijli', hetzij 
voor bepaalde gedeelten daarvan,-voorscliriften 
ter bescherniing word&n ge.geven. · 

2. Tegelijk met de afkondigirig van een 
algemeenen maatregel van bestuur, als bedoeld 
i"!l het vorige arti\rnl, wordt een voorstel van 
wet, houdeude regeling van het in den alge
meeneinµaatregel·van bestuur geregelde onder-· 
werp, aan de Tweede Karner der Staten-Gene
raal gezonden: · 

Indien het voorstel tot wet wordt verheven, 
houdt tegelijk · met de inwerkingtreding de' 
algemeene maatregel-van bestuur op van kracht· 
te zijn. 

Indien het voorstel wordt ingetrokken of 
indien eeii van de beide Karners der Staten-

Generaal tot niet-aanneming van het voorstel 
besluit, wordt de algemeene maatregel van 
bestuur dadelijk ingetrokken. · 

3. Met het opsporen van de 1n ·deze wet 
strafbaar gestelde overtredingen zijn belast, 
behalve de bij de artikel 8, 1°. tot en me_t 6°. 
van het Wetboek van Strafvordering aange, 
wezen ambtemiren : 

a. de marechaussee; 
b. alle andere ambteuaren van . Rijks- en 

gemeentepolitie; 
c. de ambtenaren ·van de- invoerrechten en 

aecijnzen. 
4. Overtreding van een der krachtens deze 

wet vast te stellen voorschrifteI) wordt gestraft 
met geldboete van_ ten hoogste vijftig gulden. 

5. Voorwerpen, door middel· van overtre: 
ding verkregen of waarmede eene overtreding 
is gepleegd, met uitzonderiiig van n:iiddelen 
van vervoer, worden zoo spoedig mogelijk in 
beslag genomen. · 

6. lndien in beslag genomen voorwerpen 
dreigen in bederf over te gaan, worder\ zij, na te 
zijn gewaardeerd, op bevel van den ambtenaar 
van het Openbaar Ministerie vernietigd. 

7. De ambtenaar van het Openbaar Minis
terie kan gelasten, dat in beslag genomen 
levende dieren, nadat zij zijn gewaardeerd; in 
vrijheid worden gesteld. 

8. Bij veroordeeling kunnen in beslag · ge
nomen voorwerpen worden verbeurd verklaard. 

9. Indien in beslag g&nomen voorwerpen 
niet meer aanwezig zijn, bepaalt de rechter 
bij het vonnis, of, en zoo ja, tot wt•lk bed.rag 
de eigenaar zal worden schadeloos gesteld 

10. Indien · de zaak niet wordt voortgezet, 
worden de in besl~g genomen voorwerpen op 
bevel van den ambtenaar .van het Openbaar 
Ministerie aan ·den· belanghebbende terugge
geven. 

Indien in het geval, bedoeld in het eel·ste 
lid, de in beslag genomen voorwerpen niet 
meer aanwezig zijn; .wordt ·de ·eigenaar op 
bevel van den ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie-, dat hem bij ~xploit wordt beteekend, 
tot een door dien ambtenaar te bepalen bedrag 
schadeloos gesteld. 

11. De in cle. vorige twee artikelen bedo~lde 
schadeloosstelling word t door een door Onzen 
Minister van Financien aau te wijzen ambte
naar aan den· rechthebbende uitgekeerd. 

.12. De rechthebhende kan zich gedurende 
vijf Jaren, nadat het vonnis onherroepelijk is 
geworden, de opgelegde gcldboete is betaald 
of het in artikel 10 bedoelde bevel van den 
ambtenaar van het Open baar l.Vlinisterie is 
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beteekend, tot den dopr Onzen Minister: van 
Financien aan te. wijzen ambtenaar_ w.enden, 
om de schadeloosstelling te ontvangeri. 
. Na verloop van deze vijf jaren is. de vor

dering vervallen. 
13. De in deze wet strafbaar gestelde fei ten 

worden beschouwd als overtredingen. 
· 14. :Met het in werking tredeµ. dezer. ,iet 

vervalt de. wet van 25 Mei .1880 (Staatsblad 
n°. 89), tot bescherming van diersoorten, nuttig 
voor landbouw of houtteelt,- gewijzigd :bij de 
wetten · van 15 April 1886 (Staafsblad "n•. 64) 
€D van 23 September 1912 (Staatsblad n•. 303);. 

15.. Deze wet kan word en aangehaald onder 
den titel van ,,Nuttige Dierenwet". met bij
voeging van het jaartal . van het Staatsblad, 
waarin zij zal worden afgekondigd. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Het Loo, den 22sten luni 

1914. 
WILH·ELMIN A. 

De Min. van LandfJoiiw, Nijverheid en Handel, 
TREUB. 

(Ui~qeg. 14 Juli 1914.) 

22 Juni 1914. WET, tot wijziging van de 
Stoomwet (wet van 15 April 1896, Staats
blad no. 69). S. 263. 

. Bijl. Hand. 2• Kamer 1913/14, n°. 189, 1-5. 
Hand. id. 1913/14, bladz. 1702. 
Hand. 1• Kamer 1913/14, bladz. 520-527. 

WIJ WILHELM.INA, ENZ ... doen"te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat de Stoomwet (wet van 15 April 1896, 
'Staatsblad n". 69) beltoort te worden_gewijzigd; 

.Zoo is het, dat Wij, den Raad yan State, enz: 
Art. I. Aan artikel 4 der Stoomwet wordt 

een tweede lid ,toegevoegd, luidende: 
,,Bij algemeenen maatregel van bestuur 

kunnen stoomtoestellen worden aangewez~n,. 
waarop het vorige lid niet van toepassing is." 

• Art. II. Het eerste lid van artikel 6 wordt 
gelezen: · 

.,;Bij algemeenen m:iatregel van bestuur 
wordt bepaald: 

a. aan · welke eischon do in artikel 4, lste 
en 2de lid, bedoelde stoomtoestellen e·n hun 
toebehooren moeten voldoen; · 

b. w~lke · opgaven de aanvrage tot het -~er
krijgen eener akte van vergunning moet be
vatten en wat daarbij moet warden overgelegd, 
alsmede de opgaven en voo.rwaarden, welke 
de akte moet vermelden; 

c. de wijze :van het omlerzoek en van de 

bepr_oeving en de .regelon -daarbij .in· acht 
t!l nemen.''. 

Art. III. In het_ eersto lid. van artikel 14 
der Stoomwet worden do woorden ,,en · ni(\t 
valt onder · den algemeenen maatregel · va_n. 
bestuur, bedoeld in artikelT', vervangen door 
:,en ~oor het in werking breng~n waarvan 
geene akte van vergnnning· vereischt wordt'.'. 
. Aan dat lid wordt de .volgende volzin toe

gevoegd: ,,Op schriftelijk verzoek van den 
gebruiker wordt gelijke lastgeving verstrekt . 
ten _aan_zien van een .. stoomketel, voor het in 
werking. brengen waarvan- geene alrte van 
vergu_nning wordt vereischt." 

Art. IV. lo het eerste lid van artikel :.!2 
wordt onder 1°. in plaats van ,,sub b''. gelezen 
,,sub. a''.· 

Art .. V. In artikel.29 der Sto~mwet worden, 
onder letter .a de woorden ,;in artikel 4 be
doelde· vergunning'; vervangen do.or ,,ingevolge 
artike[ · 4 vereisehte vergunning". · 

Art. VI. In artikel 30 der Stoomwet wor
den onder letter a, na de woorden ;,ui_tgereikt 
is", ingevoegd de woorden ,,of .voor het in 

.werking brengen waarvan, ir,gevolge het.twee
:de lid van artikel 4, geene akte van vergunning· 
'vereischt is". . · . · . 

Aldaar wordt.in plaats var, ,,sub b" gelezen 
,,sub a". 

Art. VII. Deze wet treedt in werking op 
·ee~. nader door Ons te bepalen tijdstip. 

Lasten en bevelen, enz. · 
Gegeve~ ten Paleize Het Loo, den 22sten 

Jnni 1914. · · · 
(get.) WI L H E.L MI .N. A. 

De Min. van Landbouw, Hanclel,en Nijverheid, 
(get.) . . TREUB. 

( Uitgeg. 7 .fo/i 1914.) 

'.22 Juni 1914. WET, tot hefting van eene bij
zondere belasting ten beho_eye van de pro
vincie Friesland. S 264. 

WrJ WILHELMINA, ENZ .•• doen te weten: 
Alzoo Wij_in overweging _genomen _hebben, 

dat zich in de provincie Friesland bijzondere 
omstandighedei:i voordoen, d.ie de heffing van 
eene andere dan de -in _artikel 126bis der Pro
vinciale Wet genoelllde belastingen, nooclzalrn
lijk maken; 

En dat, ingevolge artikel l26septies dier wet,. 
voornf bij de, .wet het bedrag, waai-voor ;,;ij 
ten hoogste kan worden geheven, moet.w'orden 
bepaal~l, ,en hare grond~lagen, haar duur en 
hare invordering moeten worden geregeld; 

Zoo is het dat Wij,.den Raad van State,-/jDZ. 
Art. 1.. De Staten van Frieslancl zullen. ter 
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bestrijdi~g van bet' twee derde deel 'van de 
jaarlijksche kosten van de uit te v~eren-wer
ken tot- verbetering' van de afstrooming van 
het boezemwater, bestaande in de -renten ·en 
en 'aflossmgen van de daarvoor aan te gane 
geldleeningeri, en de kosten, ~erbonden 'aaii de 
exploitatie·e1i'het·onderhoud van de te stichten
watergemalen, onder den naam van bemalingil
belasting, mogen heffen ten hoogste f 80,000 
en f 160,000 (naar mate een of twee gemalen 
worden gestichtj, aan buitengewone opcenten 
op: de hoofdsorn der grondbelasting voor de 
ongebouwde eigendommen, ook wanneer daar
door de opcenten' op de hoofdsom der grond
belasting te zamen meer dan vijftig zouden 
bedragen. 

-2. Deze buitengewone opcenten op d_e hoofd0 

som der grondbelasting, voor de ongebou-wde 
eigendommen, zullen op de begr-ooting der 
provincialjl inkomsten onder eene ai'zonderlijke 
afdeeling van het hoofdstuk ,,opbrengst van 
belastingen" als ,,bemalingsbelasting", worden_ 
g~~~l - -

3. De- bemalingsbelasting zal voorloopig 
mogen : worden geheven voor den - tijd van 
dertig jaren, welk tijdvak voor elk der beide 
heffingen van f 80,000 zal aanvangen met het 
tijdtip, waarop de voor de stichting viril ieder 
watergemaal vereischte geldleening zal worden
aangegaan. 

4. Dil invordering' van de bemalingsbe
lasting zal geschieden tegelijk met die van ,de 
opcenten op de grondbelasting en op dezelfde 
wijze als deze, door '8 Rijks ambtenaren: -

5. Ten -aanzien van bezwaren tegen de 
aanslagen in de_ heffing, ~elden dezelfde rege
len als weike bij de wet van 26 Mei 1870 
(Staatsblad n°. 82) ten aanzien van de Rijks
grondbelasting, zijn vastgesteld. 
-Lasten en bevel'en, enz; 

Gegeven ten Paleize Het Loo, den 22sten 
Juni 1914. 

wr-L HELM;IN A. 
- , De Minister van Bii_inenlandsche Zaken, 

CORT v. D. LINDEN. 
De Minister van Financilfn, BERTLING. 
De Minister van T~lalerstaa/, 0. LELY. 

(Uilgeg. 11 Juli 1914.) 

22 juni 1914. WET, hondende machtiging tot 
het aangaan van eene overeenkomst met de 
-Nederlaridsche Oentraal Spoorweg-Maat
schappij in zake de ·pensioenregeling vcior 
ha~r personeel. S. 265. 

WJJ WILHJJ:LMINA, EN'z: .. doen te weten: 
Alzob-Wij in civerwegii1g gencimen·hebben, 

dat -het "Wenschelijk is Onze · Ministers van 
Waterstaat en - van Financien te niachtigen
met de N eJ~rlandsc)le Oentraal Spoor,veg
Maatschappij e~ne ovei-eenkomst aan te gaan 
in zake de pe11sioenregeling voor het vaste 
persorieel dier Maatschappij ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. l. Onze Ministers van Waterstaat en 

-van Financien worden - gemachtigd met de 
N ederlandsche Oentraal Spoorweg-Mautschappij 
eene evereenkomst aan te gaan volgens het, 
met de daaraan te hechten bijlage, bij deze
wet gev_oegd on twerp,· nadat in den aanhef 
dier-overeenkomst de dagteeltening:·dezer wet 
en het nummer van het', Staatsblad, waarin zij 
wordt afgekondigd, zulleb zijn ingevuld. -

2_ De overeenkomst, in artikel 1 b'edoeld, 
wordt met de bijlage daarvari gratis geregis-
treerd. - -

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Het Loo, den 22sten Juni 

1914. -
WI L HE L MIN A. 

De 11finister van Waterstaat, 0. LELY. 
De Minister van Financien, BERTLING, 

(Uitgeg. 15 Jul_i 1914.) 

0NTWERP-0VEREENK0111ST: 

Tusschen: 
den Staat der Nederlanden, - vertegenwoor

digd door den Minister van Wate-rstaat en 
door· den Minister -van Financien; tot het 
aangaan van deze overeenkomst gemachtigd 
,bij d_e wet van - , (Staafsblad 
no, ), tei· eenre, 

- en 
- de N ederlandsche Oentraal Spoorweg-Maat- -

schappij, vertegenwoordigd door haren Direc
teur, tot het aangaan va.n dAze overeeukomst 
door de Algemeene Vergadering van Aandeel
_houders der Maatschappif gemachtigd, ter 
'andere ·zijde, 

is- het navolgende overeengekomen: 
Art. i. Aan artikel 3 der overeenkomst 

'onder dagteekening van 26 Juli 1913 tusschen 
par-tijen gesloten- en waarv:an hilt ontwerp ge
voegd was bij de wet van 7 J uni 1913 (Slaats
blad n°. 260), wordt toegevoegd: 

,,Indien bij een - op de wijze als bedoeld · 
bij art. 2, 3°, dezer overeenkomst,- doch niet · 
v66r 1 Januati 1924 of ingeval v66r dien 
datum tot overneming van het Fonds door den
Staat mocht worden overgega·an,op het tijdstip 
dier overneming - in -te stellen onderzoek is 
gebleken, dat tengevolge van de in het vorig -
lid bedoelde herziening van: het reglement 
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voor het Pensioenfonds de baten v:an het Fonds 
in· den zin van art. 2, tweede lid,. dezer over-
eenkomst niet meer voldoende zouden-•zijn·tot 
volledige dekking van de op het Fonds ruste:ride 
lasten, zullen de Ministers van· Waterstaat en 
van Financien van het uit dien hoofde here-

· kende tekort van de Maatschappij slechts 
dekking kunnen verlangen voor de helft, en 
we! uitsluitend door verhooging vari. hare 
jaarlijksche ·bijdrage aan het Fonds, alsnog in 
te gaan op d·en lsten Januari 1914.-Met lngang 
van dienzelfden dag wo"rdt alsdan- de in art. 2 
dezer overeenkomst onder 3°. letter b bedoelde 
blijvende verhooging van de bijdragen aan 
het Fonds, ondersteld te zljn toegenomen met 
gelijk percentage van, het daar bedoelde · geza
menlijke_ bedrag der bezoldigingen; als wa:i.r
mede de bijdrage der Maatschappij is verhoogd, 
en zal derhalve van dien ·datum af voor · de 
toe passing van het bij art. 2 dezer overeenkomst 
onder 3°. bepaaldo, onder ,,baten" mede zijn 
te begrijpen de waardo van eene zoodanige 
verhooging. 

De Maatschappij verbindt zich, in het bij 
het ·vorige lid bedoelde geval de verhooging 
van hare jaarlijksche bijdrage, -voor ?.oover. de 
betaling daarvan achterstallig is, met rente op 
rente daarvan, berekend. naar drie en drie 
vietden ten honderd (3¾ ·pet.) 's jaars, in eens 
in het ]!'onds te storten.'' 

2. Zich kwijtende· van de verplichting, op 
haar rustehde volgens art. 3 van· de in art. 1 
aangehaalde overeenkomst van 26 Juli 1913, 
verbindt de Maatschappij zich zorg te dragen, 
dat met iriga'ng van 1 Januari 1914 in ,het 
Reglement voor het Pensioenfonds ten behoeve 
van_ haar vaste personeel de wijzigingen worden 
aangebracht, in de bijlage dezer overeenkomst 
aangegeven. 

bedrag der gezamenlijke be?.oldigingen, waar• · 
over· de deelgenooten van het Fonds in -het· 
afgeloopen jaar doorl◊opende korting hebben· 
betaald;· vermeerderd- met:, · 

1°. ·hetgeen door die deelgenooten '- met 
uitzondcring .van de onder 2°. bedoelde :--- te 
zamen in het jaar minder ·dan ·vijf ten:honderd 
(5 pCt.) over het bedrag hunner gezanienlijke 
bezoldiging bovenbedoeld 'als doorloopende 
korting is bijgedragen· en 
- 2°. hetgeen door -de deelgeno<iten, die in

gevolge artikel 53 lid b· niet zijn onderworpen, 
aan de · met in gang van 1 Jan uari 1914 inge' 
.voerde- verhooging der doorloopen:de- korting' 
· met 1 ten honderd (1 pCt.) der bezoldiging, te.
zamen· in dat jaar minder dan. vier ten honderd 
(4 pCt) over het bedrag hunner gezamenlljke. 
. bezoldiging ·:bovenbedoeid als - doorloopende 
kortingi is bijgedragen. 

II. Tusschen·.de artikelen 11 en 12 is 
in . te 'voegen : 

A,·t. llbis. Boven en behalve de doorloopende 
korting; te ·heffen ingevolge lid a van artikel 11,
wordt - behoudllns· het bepaalde bij artikel-53 
lid b - wegens de met ingang :van l Januari 
1914 ingevoerde · vei-betering der pensioenen 
van nagelaten betrekkingim geheven eene door-· 
loopende korting van een ten honderd· (1 pCt.) · 
der bezoldiging; · 

Ill. In artikel 14 is overal, waar staat -
,,driehonderd gulden (f 300)" te 
·iezen: 

,,vierhonderd gulden (f 400)". 
IV. ·.Artikel 16 is te· lezen als volgt : · 

Indien iemand· deelgenciot van het Pensioen-· 
·fonds wordt met eene bezoldiging, ·in den zin'. 
'van artikel 10, hooger dan ·vierhonderd gulden· 
(f.400), zal het verschil tusschen die bezol
diging envierhonderd gulden (f 400) beschouwd · 

Aldus in tweev:oud overeengekomen 
's-Gravep.hage/Utrecht, den 

te worden als eene verhooging van ·bezoldiging. 

De -Mi1iiste1· van Waterstaat, 

De .lrlinister van Financien, 

De· Nederlandsche Centraal. 
Spoorweg-M aatschapp ij, 

BIJLAGE DER ONTWERP-OVEREENK,O.MST, 

WIJZIGINGEN, aan te _brengen ,in het_ 
reglerrJent voor; .het.Pensioenfonds_ t_en be,. 
hoeve van 1iet, vaste personeel d,,,,- Neder, 
landsche Centraal Spoorweg_-M aatschappij. · 
I. Arti_kel 4 .\s te lezen_ als volgt : ,. 

De jaarlijksche 'btjdrij.ge der . Maatschappij 
bedraagt vfer -ten-: honderd. :(4' :pCt): van .:her 

Van dat verschil is afloopende korting op 
.den bij artikel12omschrev(ln voetverschuldigd, 
behouderis dat: . 

1°. indien de bezoldiging bij den aanvang · 
. van het deelgenootschap zeshonderd gulden , 
(f 600) niet ove1'treft, de liier bedoelde afloo
pende koi,tjng slechts zal verschuldigd zijn · 
voor de helft; 

2°. het .. verschuldigde zal warden ingehou- · 
den . gelijkmatig . verdeeld voor man·nel!jke · 
deelgenooten over acht (8). jaren en voor · 
vrouwelijke deelgenooten over twee (2) ojaren. · 

V. ArtikeL 34 is te lezen als volgt: 
. Het pensioen . aan riagelaten betrekkingen · 

wordt verleerid: · 
· 1°; . aan .de_ weduwe tot .-aan haar overlijden. 
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-0f tot door ·haar een nieuw-- huwelijk wordt 
aangegaan; daarna gaat het .pensioen, zonde1· 
de verhooging bedoeld in artikel 36 lid c, over 
op de in artikel 32 bedoelde kinderen, zoolang 
11:ij den leeftijd van achttien (18) jaren niet 
bebbben bereikt ;. 

2°. en 3°, blijven <>ngewijzigd: 
VI. Artikel 36 is te lezen als · volgt : 

et. Behoudens het bepaalde bij lid b en c 
van dit artikel en de artikelen 36bis en 36/er 
bedraagt het pensioen aan nagelaten betrek
kingen vijf tachtigste deelen (5/ 80) van het 
gemiddeld bedrug der jaarlijksche bezoldiging, _ 
waarnaar gedurende de laatste vijE (5) jaren, 
waarin de (het) deelgenoot (lid) tot het Fonds 
lteeft biigedragen, -of,. zoo het aantal dier 
jaren minder dan vijf (5) bedraagt, gedurende 
alle die- jaren - zijne bijdrage berekend werd, 
venneerderd met een tachtigste deel ('/80) van 
dat gemiddeld bedrag voor elk jaaf, gedurende 
hetwelk de (het) deelgenoot (lid) tot het Fonds 
heeft bijgedragen, alsmede voor elk jaar, ge• 
durende hetwelk de (het) deelgenoot (lid) v66r 
1 J annari 1877 tot het vaste personeel der 
Maatschappij heeft behoord, met dien- ver
stande dat het pensioen niet minder zal bedra
gen dan vijftien tachtigste deelen (15/.0) van 
dat gemiddeld bedrag. 

b. Het pensioen, in het vorige lid bedoeld, 
kan niet meer bedragen dan negenenveertig 
honderdzestigste deelen (49/ 160) van het aldus 
berekende gemiddelde bedrag der jaarlijksche 
bezolcliging en niet meer dan 'zevenhonderd 
vijfendertig gulden (/ 735) per jaar, tenzij 
volgens de op 31 December 1913 geldende 
regeling meer dan negenenveertig honderd
zestigste deelen (49/ 160) van dat gemiddeld 
bedrag en_ (of) meer dan zevenhonderd vijfen• 

·dertig gulden (/ 735) per jaar zou zijn toege
kend, in welk geval laatstbedoelde regaling 
alsnog wordt toegepast. 

c. Het pemioen der weduwe, berekend over
egnkomstig lid a en b van dit ·artikel, zal -
indien de overledene kinderen als bedoeld bij 
artikel 32, lid a, beneden ,len leeftijd- van 
achttien (18) jaren heeft nagelaten.,....; verhoogd 
warden met eeu vijfde gecleelte- (1/s), van dat. 
pensioeu voor ieder kind beneden den leeftijd 
van achttien (18) jaren, doch in het geheel 
voor niet -meer dan vijf kinderen, met dien 
verstande dat deze verhooging slechts - zal 
warden toegepast, indien en voor zoov_eel _met 
inbegrip daarvan bet pensioen der weduwe 
veertienbonderd zeventig gulden (f 1470) niet 
overtreft. Deze verbooging vervalt, wanneer 
a/le evenbedoelde kinderen den 'Ieeftijd van 

achttien (18) jaren hebben bereikt of overleden 
zijn. Tot dat tijdstip wordt zij tot bet volle 
bedrag daarvan uitgekeerd. 

d. Het pensioen wordt verhoogd met .twee 
guld·en (f 2) overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 24. 

VII. Tus~cben de artikelen 36 en 37 
zijn in te voegen: 

Art. 36uis. On verminderd het bepaalde bij 
artikel 41 is bij overlijden van een invalide als 
bedoeld in artikel 22 na ontslag uit den dienst. 
der Maatschappij. om · andere redenen - dan 
leeftijd of invaliditeit bet aan - de nagelaten 
betrekkingen toe te kennen pensioen- gelijk aan 
dat, betwelk zou zijn verleend, indien de 
deelgenoot wegens invaliditeit ontslagen ware 
met ingang van den dag, waarop in verband 
met het genot van uitkeering en (of) ongeval
renta zijne bezoldiging werd verminderd. 

en 
Art. 36ter. a. Wanneer en zoolang de pen

sioentrekkende weduwe of moeder of een of 
meer der weezen van een deelgenoot of van 
een voormalig(en) deelgenoot (lid) kracbtens 
wettelijke bepalingen betreffende ongevallen
verzekering eene rente geriiet(en) ter zake van 
een ongeval, laatstb'edoelde in verband met de 
uitoefening van het bedrijf der Maatschappij 
overkomen, zal(zullen)de pensioentrekkende (n) 
als pensioen ontvangen een bedrag, - met 
inachtneming van bet bepaalde-in het volgende 
lid - berekend op den voet van bet )lepaalde 
bij lid a, b en c van artikel 36, docb met ver
vanging in lid a van de daargenoemde breuken 
vijf tachtigsten (5/sol, een tacbtigste (1/ 80) en 
vijftien tachtigsten (15 / sol door : vijftien vier
honderdsten (15/ 400), drie vierhonderdsten (¾00) 

en vijfenveertig vierbonderdsten (45/ 400); in 
lid b van de daargenoemde breuk negenen
veertig honderdzestigstAn (49 / 160) door honderd 
zevenenveertig acbthonderdsten (147/ 800) en van 
bet daargenoemde bedrag van zevenhonderd 
vijfendertig gulden (/ 735) door vierhonderd 
eenenveertig gulden (/ 441) en in lid c van 
het daargenoemde bedrag van veertienbonderd 
zeventig gulden (f-1470) door: acbthonderd 
tweeentachtig gulden (f 882). 

b. Echter ,ml: 
] 0 • ..:..:___ ·voorzooveel bij de berekening van 

bet pensioen· jaren ~66r 1 Januari 1914 in 
aanmerking komen - het volgens lid a van 
artikel 36, doch met inachtoemi:ug van het 
vorige lid berekende pensioenbedrag voor elk 
dier jaren warden verminderd met een vier
honderdste gedeelte (¼00) van bet yolgens lid a 

van artikel 36 berekende bedrag der jaarlijkscbe 
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bezoldiging, maar niet dalen beneden vijfen-
veertig vierhonderdsten (45/ 400); __ 

2°. over· eenig tijdperk aan pe·nsioen en 
re~te te zamen nimmer minder worden ge
noten dan. wanneer de pensioentrekkende(n) 
uitsluitend pensioen genoot (genoten) volgens 
lid a, b en c van artikel 36. 

en 
Art. 36 quafer. Ingeval het belavg van een 

of meer pensioengerechtigde kindereii van een 
overleden deelgenoot of voormalig(en) deelge
noot (lid) splitsing van. het hun .toekomende 
pensioen vordert, wordt ieder · dier kinderen · 
.geacht; aansp~aak te hebben .op .een gelijk. deel. 
van dat pensioen. 

Indien kinderen _worden nagelaten van ver
schillende moeders, zal van het bedrag der 
verhooging, bedoeld bij lid c van artikel 36, 
eon deel kunnen worden uitgekeerd niet aan 
de_ weduwe, maar aan de(n) voogd(en) der 
kinderen, die de weduwe niet tot moeder ·heb
ben. Dit deel is alsdan te bepalen in verhou
ding van bet aantal van faatstbedoelde kinderen 
tot bet aantal der overige kinderen. 

VIII. Het bepaalde in lid c van arti
kel 40 onder 3° is te lezen als 
volgt: 

in stede van vijf tachtigsten (5/ 80) van het in 
lid a van artikel 36 aangegeven gemiddelde 
bedrag, vermeerderd met een tachtigste (1/ 80) 

van dat gemiddelde bedrag voor elk daar be
doeld jaar is in rekening te brengen vijftien 

-yierhonderdsten (15/ 400) van dat bedrag, ver-_ 
meerderd met drie vierhonderdsten (¾00) 

daarvan voor elk .jaar als ·daarbedoeld, terw:ijl 
niet minder dan vijfenveertig vierhonderdsten 
('•/400) in stede van vijftien tachtigsten (16/ 80) 

van dat gemiddelde bedrag is toe te kennen. 
Bij de toepassing van bet vorenstaande zal 
zijn in: acht te nemen; hetgeen is voo·rgeschre
ven in artikel 36ter, lid b onder 1 ° ; 

onder 4° is te lezen als volgt :· 
_ in stede van negenenvecrtig honderdzestig
sten (49/ 160) van bet in lid b van artikel 36 be
doelde gemiddelde bedrag .is te stellen honderd 
zevenenvee;tig achthonderdstP-n (147 / 800) ;an dat 
bedrag en in stede van zevenhonderd. vijfen
dertig gulden (f 735) is te stellen vierhonderd 
eenenveertig gulden ( 441); 

onder 5° is toe te voegen hetgeen volgt : 
in stede van het in lid c van artikel 36 

genoemde bedrag van veertienhonderd zeventig 
gulden (/ 14 70) is te stellen bet be drag van 
achthondercl tweeentacbtig gulden (f 882). 

IX. In- lid b van artikel .41 zijn de 
woorclen ,,artikel 36 lid c" te lezen 

als ,,artikel 36bis", terwijl lid c is 
te lezen als· volgt : 

In bet geheel kan ten lasta van het Fonds 
niet meer genote_n worden dan : 
ingeval artikel 39 toepassing vindt, bet bedrag, 
hetwelk volgens lid b van artikel 23 onder
scheidenlijk lid b en c van artikel 36 - of 
wa_nneer· en zoolang de pensioentrekkende(n)_ 
valt (vallen) in de termen .van lid c van. 
artikel 23 onderseheidenlijk artikel 36ter volgens 
die bepalingen - ten hoogste als pensioen kan 
worden toegekend ; 
. ingeva1 artikel .40 toepassing vindt, bet .be
d rag, hetwelk volgens dat artikel ten hoogste 
kan worden toegekend, verhoogd met - een 
honclerJvijftigste (1/ 150), onderscheidenlijk een 
tweehonderdste (½00) voor elk jaar, hetwelk 
bij de berek,ming·van bet pensioen ingevolge 
lid c van artikel 25, onderscheidenlijk art. 36bis 
in aanmerking komt.- Deze verhooging wordt 
niet toegekend, wanneer en zoolang de pensi
oentrekkende(n) valt (vallen) in de termen van 
lid c van ortikel 23 of' artikel 36ter. 

X. Het bepaalde in artikel 53 · wordt 
lid a van artikel 53, terwijl daaraan 
als lid b is toe te voegen hetgeen 
volgt': 

De met ingang van 1 Januari 1914 ingevolgu 
artikel llbis ingevoerde -verhooging der door
loopende. korting met eerl ten honderd (l_pCt.) 
der bezoldiging wordt niet gebeven: 

1°. van hem, die op 31 December 1912 ·lid 
van bet Fonds was_ en v66r 1 Januari 1914 
voor zijne nagelaten betrekkinge_n - ongeacht 
bet bepaalde bij lid c van artikel 36 - aan
spraak heeft verkregen op een pensioen van· 
veertienbonderd zeventig gulden (/ 1470) of 
meer · per j aar ; 

2°. van de vrouwelijke deelgenoote, d'.e op 
31 December 1912 lid. van bet Fonds was en 
v66r 1 Januari 1914 voor hare nagelaten be-. 
trekkingen aanspraak heeft verkregen- op een 
pensioen van negen en veertig honderdz_estigste 
gedeelten ("/161) van het volgel)s lid a van 
artikel 36 berekende gemiddelde bed rag der 
jaarlijksche bezoldiginl!". 

- XI. Tusschen d.e artikelen 53 en 54 is 
te voegen: 

Art. 58bis. Voor denagelaten betrekkingen 
van hen, die v66r 1 J anuari 1914 zijn overleden 
of - al clan niet met pensioen - den dienst 
der l\'Iaatschappij bebben verlaten, blijft van 
kracbt de regeling te bunnen aanzien v66r_ 
dien datum geldende. 
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22 Juni 1914. WET; houdende aanwijzing van 
de Visschershaven te IJmuiden als Staats
bedrijf. S. 266. 

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

dat het wenschelijk is, den tak van Staats
dienst, omvattende ·de Visschershaven te 
IJmuide~, aan te wijzen '.1ls Staatsbedrijf in den 
zin der wet van 16 Februari 1912 (Staatsblad 
n°. 85); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. De tak van Staatsdienst, onivat

tende de Visschershaven te IJmuiden, wordt, 
voor zooveel betreft het dienstjaar 1915 en 
volgende dienstjaren, aangewezen ·als Staats
bedrijf in den zin der wet van 16 Februari 1912 
(Staatsblad no. 85). 

2. De. uitgaven wegens werken of leveran
tiiin ten dienste van de Visschershaven te 
IJmuiden, bedongen bij in 1914 aangegane con
tracten e~ waarvoor gelden op de begrooting 
voor · 1914 zijn uitgetrokken, warden voor 
zoover de oplevering in 1915 mocht plaats 
hebben; gebracht ten laste van de begrooting 
van het ·in artikel 1 genoemde Staatsbedrijf 
voor 1915. 

3. De in artikel 6 der wet van 16 Februari 
1912 (Staatsblad n°. 85) bedoelde schatting van 
de waarde der bezittingen van het in artikel 1 
genoemde Staatsbedrijf op 1 Januari 1915 
geschiedt door Onze Ministers van Waterstaat 
en van Financien. • 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Het Loo, den 22sten 

Juni 1914. 
WILHELllfIN A. 

De Minister van Waterstaat, 0. LELY. 
De Minister van Financien, BERTLING. 

(Uitgeg. 14 Juli 1914.) 

22 Juni 1914. WET, betreffende overbrenging 
in beheer en onderhoud bij de gemeente 
Zwolle van eel! gedeelte van den Rijksweg 
van Deventer naar Zwolle. · S. 267. 

22 Juni 1914. WET, tot verklaring van het 
algemeen nut 'der onteigening van eigen
dommen in de getneente 's Gravenhage, 
noodig voor de verbouwing en uitbreiding 
van het gebouw van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal. S. 268. 

22 Juni 1914. WET, tot verklaring van het 
algeJlleen nut der onteigening van eigen
dommen in de gemeente H orssen, noodig 
voor den aanleg van eene wetering door het 

waterschap ,,de Gecombineerde wat'er
lossing der polderdistricten Rijk van 
Nijmegen en Maas en Waal". · S. 269. 

22 Juni 1914. WET, tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van eigen-· 
dommen in de gemeente Epe, Heerde en 
Oldebroek, noodig voor de uitbreiding van 
het schietterrein van de legerplaats bij 
Oldebroek. S. 270. 

22 Juni 1914. WET, tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigeniilg van eigen
dommen, noodig voor het doortrekken van 
de Admiraliteitskade en het verbreeden van 
de Infir:ineriestraat te Rotterdam. S. 271. 

22 Juni 1914. . WET, tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van eigen, 
dommen, noodig voor en ten behoeve. va~ 
het verbreeden van de Badstraat t~ 
Katwijk. S. 272. 

22 Juni 1914. WET, tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van. eigen'. 
dommen, noodig voor het verbreeden van 
een deel van den dorpsweg te _Beets. S. 273. 

22 Juni 1914,' WET, houdende voorziening fo 
het kas-tekort van den Surinaamscheri 
dienst gedurende de jaren 1914 en 1915. 
s. 274. 

22 Juni 1914. WETTEN,: houderide naturali: 
satie van: 

Johann Joseph Engen Brockmiiller, geboreri 
te Recke (Pruisen) den 6 Mei 1856, koop; 
man; wonende· te 's·Gravenhage, _provincie 
Zuidholland. S. 275. 

Jan Bernd Albert Stegewerns, geboren te 
Stadt Bentheim (Pruisen) den 15 April 1887,
fabrieksarbeider, wonende te Enschede; 
provi'ncie Overijssel. S. 276. 

Joseph Quirin Orets, geboren te Aken 
(Pruisen) · den 20 ·Juli 1876, sloteni:naker; 
wonende te Aken (Pruisen). S. 277. 

Johann Peter Moberts, gebore~ te · Aken 
(Pruisen) den 24 Juni 1875, voerman; 
wonende te Aken (Pruisen). S. 278. 

Hermann Heinirch GerhardA rntz, geboren: 
te Emmerik (Pruisen) den 8 Februari 1866, 
timmerman, wonende· te Duisburg-Meide
rich (Pruisen). S. 279. 

Johann Wilhelm Albert Heming; geboreri 
-te Duisburg· (Pruisen). den· 10 Februarf 
1875, fabrieksarbeider, wonende te Duis
burg (Pruisen). S. 280. 
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Johann Heinrich. Liips, geboren te Orsmj 
(Pruisen) den 7 September 1855, grond
eigenaar, wonende te Velp, gemeente 
Rheden, provincie Gelderland. S. 281. 

Lebhold Meyer, geboren te Altona (Pruisen) 
den 28 November 1875, handelsreizig0r, 
wone:nde te Hamburg (Duitschland). S. 282. 

Johann Joseph Cordowiener, geboren te 
Bardenberg (Pruisen) den 31 October 1853, 
voerman, wonende te Aken (Pruisen). 
s. 283. 

Adelheid Freundgen, weduwe van Jan Willem 
Habets, geboren te Ellen (Pruisen) den 
17 Mei 1868, werkvrouw, wominde te Aken 
(Pruisen). S. 284. 

-Simon Dikker, gebor~n te Antwerpen (Belgie) 
den 29 Maart 1873, diamantslijper, wonende 
te W atergraaf smeer, provincie N oordholland, 
s. 28.5. 

Maria Christina Penners, geboren te Bruhl 
(Pruisen) den 31 Juli 1~72; zonder beroep, 
wonende te Keulen (Pruisen). S. 286. 

Franzisca Margaretha Penners, geboren te 
Keulen (Pruisen) den 21 Mei 1868, zonder 
beroep, wonende te Keulen (Pruisen). 
s. 287. 

Maria Catharina Penners, geboren te Bruhl 
(Pruisen) den 17 Juni 1874, zonder beroep, 
wonende te Keulen (Pruisen). S. 288. 

Nicolaus Demandt, geboren te Duisburg 
(Pruisen) den 10 Februari 1876, fabrieks
arbeider, wonende te Duisburg (Pruisen). 
s. 289. 

Bernhardus Schrewen, geboren te Duisburg 
(Pruisen) den 4 November 1876, los werk
man, wonende te Duisburg (Pruisen). 
S. 290. 

Maria Bertha Langemeijer, weduw!) van 
Hermann Voss, geboren te Mettingen 
(Pruisen) den 9 October 1862, zonder 
beroep, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordholland. S. 291. 

. 22 Jiini. 1914 .. ARREST van den Hoogen Raad. 
Waar omtrent de ruimte, waarin het 

bier door den jeugdigen persoon werd af
getapt en aan de bezoekers werd verstrekt, 
niets anders vaststaat, dan dat zij is eene 
tapperij, is terecht door de Rechtbank 
aangenomen, dat deze niet is eene fabriek 
of •werkplaats in den zin · der Arbeidswet 
1911. 

Immers werkzaamheden als in art. 2, 1 
der Arbeidswet 1911 omscbreven plegen 
niet in eene tapperij voor te komen. 

-(Arbeidswet ,art. 2, 1.) . 

_Voorzitter: 

.lhr. Mr. W. H. de Savornin Lohman. 

Raden: Mrs. A. Fentener van Vlissingen, 
H. Hesse, H. M. A. Savelberg en Jhr. ·R. 
Feith. 

De Of±. van Just. hij, de Arr.-Rechtbank 
te Ro,tterdrum, requirant van rJassatie tegen 
een vonnis van gemelde Rechtbank van 
31 Maart 1914, waarbij A. F. P., ouu 37 
Jaren, cafehouder, gehoren en wori.ende 
te Rotterdam in hooger beroep, na ver- · 
nietiging van een vonnis van den Kanto,n
reohter te .Ro.tterdalm van · 16 Deoember 
1913, van aHe r-echtsverv.olging werd ~nt
slagen (advo,oaat voor den gerequireerde 
M~. F. A. Kokosky · te Amsterdam). 

Conclusie van den A,dvocaal-Generaal !Vu·. 
Tak. 

Bij, ·het beroepen vonnis der Arr.-Re0hl
bank te Rotterdam \vordt ten aanzien van 
gerequireerde als be~ezen aangenomen met 
diens sohuld daaraan: ,,dat hij1, te Rotter
dam, m den naoht van 30 September 1913 
op 1 October· 1913, als hoofd eener aldaar 
in de benedenlocaliteit van pand iJ.0

• 66 
aan de Westzeedijk gevestigde tapperij, 
A. J. T. H., geboren 26 Mei 1897, di➔ 
toen bij hem als kellner in dienst. was, 
later dan zeven · uur des -namiddags in die 
t.apperij arbeid. heeft doen verri0hten, dorn: 
dien genoemde persoon, toen des naohts 
omstre-eks te 12 uur op· zijn last in die 
boven omsohreven tapperij: bier aftapte en 
dit den al'daar vertoevenden bezoekers ver
strekte", waarna vervolgens ontslag van 
rechtsvervolging wordt uitgesproken, om
dat eene tapperij· als in de dagvaarding 
bedoeld: niet zou zijn eene ta:briek. ot werk
piaats in den zm der Arbeidswet_ 1911 . 

Tegen deze beslissing is de v.oorziening 
geri0ht van den Heer Offioier van Justitie 
aldaar, die' -in zijne tijdig ingediende me
morie daardo.or art. 2 suJ:>1 2 der Arbeids
wet 1911 ges0honden, althans verkeerd 
toegepast aoht. Blijkens de toelichting is 
c:le Heer re·quirant - ofsoho.on toegevende, 
dat in eene tapperiJ, reeds bereide sloffen 
verkocht wo1rden - van meening, dat de 

.verboden ar'beid, ,die in casu verricht w:erd, 
bestond. · in het rondbirengen van. bier in 
glazen, waardo.m het den.bezoekers mogelijk 
wordt dien drank behoor!ijk te nuttigen. 
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Ik erken de juistheid van dit betoog, 
waardoor evenwel· de waarde der gegeven 
beslissing nog niet wordt aangetast. 0nder 
, ,fabrieken en· werkplaatsen" tooh Yer
staat art. 2 der Arbeidswet: ,,alle zoowel 
op,en -. als b€sloten ruimfon, waar in ot 
voor ,eenige ,anderneming pleegt gewerkt 
le warden aan het vervaardigen, verande
ren; herstellen, versieren, afw'€rken ot .op 
anclere· wijze tot verkoo,p of gflbruik gesohikt 
ma:ken van voorwerpen ot stoften, ot waar 
in of voor eenige onderneming voorwerpen 
ot stoften eene daarlofl strekkende hewer
king p!egen te ondergaan". Hieruit volgt 
derhalve, dat voor toepassing van dat 
artikel de stot, hetzij: al of niet door 

--onmiddellijke aa.nraking van mensche.nhan-
-den, eenige bewerking moet ondergaan, 
waardoor z.e · verder voor verkoop ot ge
bruik gesohikt wordt. Waar nu - gelij1k 
de Heer requirant toegeeft en bovendien 
leitelijk vaststaat - hier uitslui~enct · van 
eene reeds bewerkte stof de rede is, moet 
·derhalve art. 2 der Arbeidswet 1911 buiten 
toepassing hlij,ven en bereikt mitsdien het 
verbod van art. 6 den gerequireerde niet. 
Mijnerzijds vind ik dan ook' geen enkel 
wezenlijk verschil tusschen een winkel en 
eene · tapperij- dan alleen dit, dat in eerie 
tapperij als regel de gekoohte· drank ter 
plaatso wordt verbuikt. Tooh zal wel nie
manct er aan , denken een winkel eene 
werkplaats en· - minder nog - flene ta
briek te · noemen. 

Indien het de bedoeling zijn moCJht over 
verkeerde · toepassing der tweede alinea; 
van art. 2 te klagen, wij's ik erop·, 'dat 
de Rechtbank in haar vonnis vooropstelt, 
dat tapperijen geen fahrieken of werk
plaatsen zijn in den zin der Arheidswet 
1911, waarna zij·, indien anders .mocht 
warden geoordeeld, het beginsel' der tweede 
alinea daarop toepast en ze aan keukens 
soortgelijk aoht. Geheel subsidiair wordt 
derhalve dit argument gebezigd, hetgeen 
evenwel niet zal behoeven te warden on
derzocht, orrtdat reeds op, ·den inhoud der 
eerste alinea van a.rt. 2 het eassatieberoep 
zal inoeten stranden. 

Mijne conclusie· strekt mifsdien · tot ver
werping · van het beroep, tflnzij, 'U w · Raaa 
•de uitspraak ,a.ls eene bedekte vrijspraak 
zoUJ opv'atten. hetgeen· ik niet absoJuut 
uitgesloten acht, in welk geval het beroep 
niet-ontvankelijk ·zou moeten warden ver
ldaard. 

De Hoage Raad, -enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raad'sheer 

Sav:elberg; 
Gelet op het ·middel · van c,assatie, door 

den. requirant vo,orgesteld bij1 memo,rie, Iui
d-eiri.cie: (zie cond:usie adv.-gen.); · 

0. dat bij• het hestreden vonnis, overeen
komstig de aanklaoht ten laste van · den 
ger.equireerde ·met di.errs ·sohu1d d.aaraan 
wettig ,en overtuigenct is bewez,en ver
klaard, dat hij te Rotterdam in den naCJht 
van 30 September op' 1 0cfober · 1913 als 
hoo.fd eene.t aldaar in de - benedenloca
liteit van pa;nd. h 0

• 66 aan d~ -Westzee
dij•k gevestigde tapperij A. J. r·. H., geboren 
26 Mei 1897, die toen b,ij. hem als keilner 
in dienst was, later dan 7 uur des na

. middags in die tapperij, arbeid heeft doen 
verrichten, doordien genoemde p•ersoon toen 
des nachts omstreeks te 12 · ure op· ~jjn 
last in die bovenomschreven · tapperiy bier 
aftapte en dit den aldaar vertoevenden 
bezoekers verstrekte; 

0. dat ,de Rechtbank heeft geoordeeld, 
dat · dit bewezen verklaarde feit niet straf
baar is, omdat een tap·perij·, als in de 
-dagvaarding bedoeld, niet is een ±abriek ot 
werkplaats in den zin der Arbeidswet 1911, 
ctaar, voor zoo-ver van zoodanige ruimten 

· zou kunnen gez,egct worden, dat aldaar 
vocir eenig,e onderneming op eenigerlei wijze 
pleegt gewerkt te worden aan het tot ver
koop or gebruik geschikt maken van 'voor
werpen ot sto:ffen, aldaar dan toch alleen 
spijzen en dranken vcior onmiddellijk ver
bruik hereict worden en dergelijke iilrich
tingen in zooverre aan ·keukens soortge
Iijk, volgens de uitdrukkelijk,e bepaling van 
het · 2e - lict van art. 2 der Arbeidswet 
1911 daaronder niet begrflpen ·zijn; 

dat op dezen grond de Rechtbank, van 
oordeel dat het bewezen verklaarde feit 
ook bij geen andere· wet or verordening 
is strafbaar gesteld, den g,erequireerde heeft 
onlslagen = aJ!e r,echtsv,ervolging; 

0. dat het middel van cassati,e, tegen 
deze b,eslissing opkornt, op grond dat in 
het algem,etm, een .tapperij· valt onder de 
omschrijving van een werkplaats, zooals 
art. 2· sub 1 °. der Arbeidswet die geeft; 
dat de Re·chthank haar ten onrechte als 
aan een ·keuken soortgelijk in den zin 
van· het tweede lid van gemeld artikel 
heschouwt ,,omdat aldaar dan toch -alleen 
spijZlen en dranken voor onmidde!lijk ver
bruik 'hereia ivorden", v•ermits in een tap·-
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perij heel andere werkzaamheden, waar9ver 
hieronder nader, plegen te gesCJhieden; 

0. om:treiit een en antler: 
dat luidens art. 2 eerste lid der gemelde 

wet onder . fabrieken en werkplaatsen ver
staan Worden ruimten, aan wel-ke onder 
meer de -eisoh wordt gestetd, dat daar 
gewerkt pleegt te worden ,,aan het ver
vaa:rdigen, veranderen, herstelJen, ver~ieren 
ot op, andere. wijze tot verkoo,p ot gebruik 
geschikt maken van voorwelJ)en ot sto'l'fen 
ot waar . . . . vo,orwerpen o'I: slotien eene 
_daartoe slrekkende hewerking plegen te 
ondergaan"; 
.. dat nu, waar omtrent de, ruimte, waarin 

.Ii.et bier door den jeugdigen persoon w~rd 
aigetapt, en aan de bezoekers werd ver
strekt, nie,ts anders vaststaat, dal1 dat zij 
is eene tapperij; tereoht door de Reohtba~k 
is aangenomen, dat deze niet is een ta
briek ot werkplaats_ in den zin der Ar
beidswet; _ 

dat tooh werkzaamheden als in .de aan
gehaalde. wetsbepalillg omsdhreven in een 
tapperij niet plegen yoor te. ·komen i 

dat dus het middel is ongegrond; 
Verwerpt het beroep. 

.(Ned. Jur.) 

25 Juni 1914. BESLUIT, tot wijziging va~ ·het, 
_laatstelijk bij Koninklijk besluit van 5 Au
gustus 1913 (Staatsblad n°. 344), gewijzigde 
Koninklijk· besluit van 29 Juni 1911 
(Staatsblad n°. 198), houdende aanwijzing 
van de gemeenten, waar de bepaling va11 
artikel 19, lste lid, der Muntwet lQ0l 
niet geldt. S., 292. 

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

Financien van 27 Mei 1914, n°. 129, Generale 
Thesaurie; 
· Den R~ad van State gehoord (advies .v.an 
9 Juni 1914, n°. 24); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor: 
noemden Minister van 20 Juni .1914, n°. - 51, 
afdeeling Generale Thesaurie : 

Hebben_ goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 
Art. 1. Te rekenen van 15 Juli 1914, wordt 

in artikel l, onder a, van Ons besluit van 29 J uni 
1911 (Staatsblad n°. 198), zooals dat is gewijzigd, 
laatstelijk bij Ons besluit van 5 Augustus 1913 
(Staatsblad n°. 344), geschrapt de naam der 
geme_ente Aalten. 

2. Dit, besluit treedt in werking op den 
tweeden dag na dien der dagteekening van het 

1914 
Staafisblad en van de Staatscourant, waarin het 
geplaatst is. 

Onze Minister van Financien is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsb°zad 
en gelijktijdig in de Staatscourant zal worden 
geplaatst, en waarvan afschrift . z11l · worden 
gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 25sten Juni 1914. 
WILHE_LMIN A. 

De Minister van Financien, BERTLING. 
(Uitgeg. 3 Juli 1914.) 

29 Juni 1914. BESLUIT, tot wijziging van het 
derde lid van artikel 7 van het ,,Reglement 
voor de stuurlieden-examens", vastgesteld 
bij Koninklijk Besluit van. 27 DeceJllber 

.1907 (Staatsblad n°. 353). S. 293. 
WrJ WILHELMIN:A,, ENZ. 
Op de v9ordracht van Onzen Minister . van 

Landbouw, Nijverheid en Handel van 25 Me.i 
1914, n°. 3232, afdeeling Nijverheid; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
16 Juni 1914, no. 16 ; 

Gezien het nader rapport. van Onzen voor-
noemden Minister van 25 Juni 1914, n_0 • 4023,. 
Afdeeling Nijverheid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art .. I. In artikel 7, sub 3, van"het ,,Regle~ 

ment voor de stuurlieden-examens", · vastgesteld 
bij Koninklijk besluit van 27 December 1907" 
(Staatsblad n°. 353) wordt in plaats van ,,op een. 
stoomschip" gelezen : ,,op een stoom- of motor
schip". · 

Art II. Dit besluit treedt in werking op 
den tweeden dag na·dien .der dagteekening van:. 
het· Staatsblad en van de Staatscourant, waarin. 
het is geplaat_st. · · 

Onze voornoemde Minister is belast met. de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad en gelijktijdig in de Staatscourant zal warden. 
geplaatst .en 'waarvan afschrift zal wordeiL 
gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 29sten .Juni 1914. 
WILHELMINA. 

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

( Uitgeg. _11 Juli 1914.) 

30 Juni' 1914. BESLUIT, houdende wijziging 
van het Koninklijk. besluit van 15 April 
1911 (Staatsblad n°. 117), tot vaststellirig· 
van de grenzen tusschei:dmst- en binnen-
visscherij en tusschen de wateran, waarin
kustvisscherij ':'ordt uitgeoefend.· S. 294. 

WrJ WILHELM.INA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van, 
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Landbouw, Nijverheid en Handel van 8 Mei 
1914, n°. 2327, Afdeeling Nijverheid; 

Gelet op artikel 1 · der Visscherijwet (wet 
--van 6 October 1908, Staatsblad no. 311), ge
'\vijzigd bij de wet van 8 Febru~ri-1912 (Staats
blad n°. 66) en op Ons besluit -van 15 April 
1911 (Staatsblad n°. 117); 

Den Raad ·van State gehoord (advies van 
16 Juni 1914, n°. 19); 

Gezien het nader rapport van ·onzen voor
·noemden Minister van 26 Juni 1914, n°. 4024, 
.afdeeling Nijverhe_id ;-

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Een_ig Artikel. 

· Het Koninklijk besluit vau 15 April 1911 
Btaatsblad n•,-117) wordt gewijzigd als volgt: 

I. Art. 1 B, 2°, letter c, wordt gelezen als 
,volgt: ,,voor het Scheur: het verlengde van de 
-aslijn van de open haven van Maassluis; met 
dien verstande, ·dat die h'aven ·zelve behoort 
'tot de ·watereri,' waarin bi~nenvisscherifwordt 
uitgeoefend." · · · · 
· II: •In: Art. 1 B, letter ·a, word en v66r het 
-woord ,,lantaarn"- ingevoegd de woorden ,,het 
meest bencdenstrooms staande". 

HL : -Art. 1 · B,- 2° ,- -letter e, wordt gelezen 
-als volgt(,,vocfr.f,.et Sp1ii i de lijn, gaande van 
den Noordwestelijken dijkhoek van den Nieu
wen Piershilschen· polder naar den schoorsteen 
-van het s'to'omgeniaal ;;de Biersum" in den 
'}}Older ·oud Schuddebeurs." . 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid 
-en Handel is ·belast met de uit;oering van dit 
·bes!ult;" dat in het -Staatsblad zal worden ge
·plaatst en waarvan afschrift zal worden · ge: 
.zonden aan den Raad van State. 

Het Loo,' _den· 30sten · J uni 1914. 

(get.) WILH])LMINA. 
JJe 111in. van Lanabauw, Nijverlfeid en Handel, 

(get.) TRElUB. 

(0,itgeg. 11 Juli 1914.) 

:2 Juli ·1914. · -BESLUIT, houdende machtiging 
tot uitgifte van schatkistpromessen volgens 
de wet van 5 December 1881 (Staatsblad 
n°.- 185). S. 295. 

:2 Jiili 1914. BESLU~T, tot wijziging van het 
. Koninklijk besluit van 30 April 1914 
. ($thatsblad n°; 189), tot schorsing van het 

hesluit ·van den Raad der gemeente _Ambt
H ardenberg van 28 Januari 1914, strek
kende tot opheffing van de openbare lagere 
school in de· buurtschap Rheeze. S. 296. 

,Geschorst tot l November 1914. 

-2 Juli 1914. BESOHIKKING van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken betreffende de 
zitting van het hoofdstembureau in ver
band met de verkiezing van -leden van den 
raad der gemeente Harlingen. 

De- Minister -van Binnenlandsche Zaken; 
Gelet op art. 93, derde lid, ~er Kieswet; 

· 'Heeft goedgevonden, na ingewonnen advies 
van Gedeputeerde Staten· van Friesland, dd. 
25 Juni 1914, n°. 89, lste ~fd. B, te bepalen, 
dat in·het kiesdistrict voor ·de -verkiezing van 
leden van den raad der gemeente· Harliiigen, 
de zitting van het hoofdstembureau tot het 
vaststell\en van den uitslag der verkiezing ge
houden wordt onmiddellijk na afloop van de· 
werkzaamheid bedoeld in art. 9:cl, eerste zin
snede, der Kieswet. 

-'s Gravenhage, 2 '.J rili 1914. 
· Vcior den Minister, 

-De Secretaris-Generaal, J. · B. KAN. 

4 Juli 1914. BESLUlT, tot aanvullirig van het 
Koninklijk besluit van 22 April 1901, 
n°. 68 (Nedei·landsch Staatsblad n°. 78a en 
Indisch - Staatsblad n°. 255) ter nadere 
voorziening in de godsdienstige behoeften 
van -de Christelijke gemeenten en van de 
garnizo~nen in Nederlandsch-Indie. S. 297. 

W:p WILHELMINA, ENZ. , 

Op de voordracht. van Onzen Minister van 
Koloniiin van 30 Juni 1914; Afdeeling Al, n°. 59; 

· Hebben goedgevonden· en vers_taan: 
Eenig ai-tikel. 

Artikel 6 van het Koniri.klijk besluit van 
22 April 1901; n°. 68. (Nederlandsch Staatsblad 
n°. 78a en lndisch Staatsblad n°; 255), zooals 
het is aangevuld en gewijzigd bij de Konink
lijke besluiten van 14 December 1904, n°. 39 
(Nederlandsch - Staatsblad n°. 253 en Indisch 
·Staatsblad 1905, n°. 141) en-3· November 1908, 
n°. 32 (Nederlandsch Staatsblad n°. 334 en 
lndisch Staatsblad 1909, n°.- 38), wordt aan
gevuld met een tweede lid, luidende : · 
·. ,,De sub b genoemde iridemniteit kan door 
den Gouverneur-Generaal· warden - verhoogd 
voor standplaatsen, waar de plaatselijke om
standigheden dat noodig maken". 

Onze Minister van Koloniiin is belast met de 
uitvoering ~an- dit- besluit;: · hetwelk - in het 
Staatsblad zal ·Worden '. geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden· gezonden aan- de Alge
meene Rekenkamer. · 

·Het Loo, denAden Juli 1914. 
WILHELMINA. 

De J11inistei· van Kolonien,- TH. B. PLEYTE. 

( Uitgeg. 21 Juli 1914.) 
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8 Jiili 1914. BESLUIT, tot uitvo~ring voor de 
Kolonie Su1·iname van de wet van 18 April 
1885 (Staatsblad n°. 98, Gouvernementiblad 
n°. 21), betreffende toepassing van de cri
mineele wetgeving voor het krijgsvolk te 
water in de Kolonien en overzeesche be
zittingen van het Rijk. S. 298. 

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

Kolonien, van Marine en van Justitie van 18 Mei 
1914, Afdeeling B, n°. 4t,, van 20 Mei 1914, 
Bureau A, n°. 68 en van 20 Mei 1914, 2de Afdee
ling A, n°. 615 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
9 Juni 1914, · n°. 28); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van ~2 Juni 1914-, afdeeling B, 
n°. 26, van 30 Juni 1914, Bureau B, n°. 60; 
en van 4 Juli 1914-, 2de Afdeeling A, n°. 511 ; 

Overwegende, dat het noodzakelijk is de be
palingen, voor de Kolonie Suriname vastgesteld 
ter uitvoering v_an de wet van 18 April 1885 
(Staatsblad n°. 98, Gouvernementsblad n°. 21), 
betreffende toepassing van de crimineele wet
geving voor het krijgsvolk te water in de Kolo
nien en overzeesche bezittingen van het Rijk, 
in verband met de invoering van eene nieuwe 
strafwetgeving in die Kolonie te herzien ; 

He_bben goedgevonden en verstaarr: 
met intrekking van het Koninl<;lijk besluit 

van 18 Februari 1887 (Staatsblad n°. 37, Gouver
nement8blad n°. 12), zooals dat beslnit thans 
luidt. te bepalen : 

Art. 1. Europeesche schepelingen en andere 
ttan de crimineele wetgeving voor het krijgs
-volk te water onderworpen personen, die niet 
tusschen de keerkringen geboren en opgevoed 
zijn, worden, indien zij bij vonnis van een 
zeekrijgsraad in de kolonie Sminame veroor
,deeld zijn tot gevangenisstraf, militaire geva~
genisstraf, militaire detentie of hechtenis, 
.zoo spoedig mogelijk naar N ederland opge
zonden, ten einde daar te lande hunne straf te 
-ondergaan, tenziJ hun straftijd gerekend van 
,den dag waarop het vonnis mag worden ten 
uitvoer gelegd, minder bedraagt dan acht 
maanden. De opzending geschiedt steeds 
wanneer de straf gepaard gaat met ontzegging 
-van het recht om bij de gewapende macht of 
ttls militair geemployeerde te dienen. Heeft 
geen· opzending plaats, dan worden de gevan
genisstraf en de militaire gevangenisstraf als 
~evangenisstraf, de militaire detentie of hech
tenis als hechtenis ondergaan in eene der daar
-voor bestemde inrichtingen in de Kolonie 
Suriname. 

1914. 

· Ten aanzien van hen, die geboren en opgevoed· 
zijn tusschen de keerkringen, worden al de, 
bovengenoemde straffen, waartoe zij door ·ee:iJ. 
zeekrijgsraad in de kolonie Suriname veroor
deeld zijn, geheel aldaar ten uitvoer gelegd 
op de wijze als in het eerste lid is vermeld. 

2. In de gevallen, waarin de straffen van 
gevangenis en van militaire gevangenis geheel 
of gedeeltelijk in afzondering moeten worden 
ondergaan, of waarin de tot militaire detentie 
of hechtenis veroordeelde verz~ekt zijn straf 
in afzondering te ondergaan en opzending naar 
N ede1·land overeenkomstig het vorig artikel 
niet plaats vindt, wordt tot uitvoering der straf 
zooveel mogel~jk gebruik- gemaakt van be
staande gelegenheden tot afzondering. 

3. De Gouverneur van Su1·iname geeft tot 
uitvoering van de bovenstaande bepalingen de 
voorschriften die hij noodig acht. 

4. Dit besluit treedt in werking tegelijk met 
het Wetboek van Strafrecht v;oor de . .Kolonie 
Suriname, vastgesteld bij Ons besluit van 
14 October 1910, n°. 44 (Goitvemem,entsblad 
19il, no. 1). 

Onze :Ministers van Kolonie:ti., van . Marine 
en van Justitie zijn, ieder voor zooveel hem 
aangaat, belast met de uityoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 8~ten ·J'uli 1914. 
WILHELMINA. 

De JJ;Jinister van Kolonien, TH. B. PLEYTE. 
De Minister van JJ;Jarine, J, J, RAMBONNET, 
De JJ;Jiniste1· van Justitie, B. ORT. 

(Uitgeg. 22 JuU 1914.) 

8 Juli 1914, MISSIVE van den Minister van 
Landbouw, NijYcrheid en Handel aan · 
de Commissarissen dcr Koningin, betrof-

- fende toepassing der Stoomwet voor aan 
in het. buitenland gevestigde eigenaren 
toebehoorende vervoerbare stoomketels. 

Zooals U bekend is wordt voor aan in het. 
buitenland gevestigde eigenaren toebehoorende 
vervoerbare stoomketels geene akte van ver
gunning vereischt, indien zij minder dan drie 
achtereenvolgende maanden uitsluitend in 
Nederland in gebruik zijn, mits de gebruiker 
binnen den in artikel 35, letter e, der Stoomwet 
genoemden termijn het daar bedoelde bewijs 
levert. 

Naar mij wordt inedegedeeld komt het voor, 
dat gebruikers van dergelijke ketels zich, in 
de onderstelling, dat artikel 15 van het Stoom
besluit op die ketels van toepassing is, met 

20 
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een verzoek om verlof krachtens dit artikol 
tot den bmgemeester wenden en dat somtijds 
dit verlof door den betrokken burgerneester 
verleend wordt. 

Naar aanleiding hiervan heb ik de eer U 
H.KG. te verzoeken om de burgemeesters in 
Uwe provincie er op te wijzen, dat artikel 15 
van het Stoombesluit niet van toepassing is 
ten ·aanzien van die vervoerbare stoomketels, 
voor welke ingevolge artikel 35, letter e, der 

· Stoomwet ge1ine akte van vergunning ver-
eischt wordt. 

Tevens zou ik gaarne zien, dat onder de 
aandacht van de burgemeesters werd gebraeht, 

·dat, blijkens de wordingsgeschiedenis der 
Stoomwet, het in laatstgenoemde bepaling be
doelde .bewijs, dat vuldaan is aan de bepalin
gen omtrent het stoomwezen, van kracht in 
het land waarin de eigenaren gevestigd zijn, 
galeverd moct worden aan de ambtrnaren van 
het stoomwezen .. 

IntusschPn is het wel gewenscht, dat de 
burgemecsters de vervoerbare stoo,uketcls, <lie 
aan in het buitenland gevestigde cigenaren 
toebehooren, niet geheel buitcn het gebied 
hunner bemoeiingpn luten, 1mrnr dat zij zoo 
dikwijls hun de aanwezighcid van cen derge
lijken ketel beker.d wordt en hun blijkt, dut 
de gebruiker niet van eene N ederlandsche akte 
van vergunning is voorzien, daarvan ond~r 
opgave van den naam van den gebruiker en 
van· het nummer, dat op de nummerpiuat Yan 
den ketel voorkomt, kennis geven nan den 
ingenieur voor het stoomwezen, hoofd van het 
district, waarbinnen hunne gcmeente gelegen 
is, indicn althans niflt vaststaat, dat deze amb
tcnaar reeds van de aanwczigheid van dien 
ketel kennis dmagt. Dat dit het geval is kan 
blijken uit een door hem aan den gebruiker 
van eeu stoomlwtel afgegeven, gedagteekende 
verklal'ing, dat volgens de overgelegde bewij
zen voldaan is aan de bcpalingen omtrcnt het 
stoo1nwezen van kracht in het land, waar de 
cigenaar gevestigd is en dat mitsdien tot een 
bepaald a:mgewezen datum het gebruik van 
dien stoomketel in .N ederland toe gel a ten is. 

Hot. zou rnij aangenaam zijn zoo U H.E.G. 
ook c!it laatste ter kennis van de burgemeesters 
in Uw gewest wilde brengen. 
De J'Jlin. :van Landbomo, NjjveJ'he-id en Handel, 

(g~t.) TRIWll. 

0 .Jitti 1914. BESLUIT, tot aanwijzing, over
eenkomstig art. 170 der Hoo;;er-onderwijo
w0t, van den Gereformeerden Boud tot 
vcrj)reiding;- en verdediging van de ,vaar-

heid in de Nederhndsch Hervormdo (Gere
fmmeeni..-J K,:,rk, gevestigd te Utrecht, als 
hevoe~d o:n \; ti de ta'lulteit der godgeleerd
heid aa·, de Rijksuniversiteit te Utrecht 
oen it',' 1 • :oei te vestigen. S. 299. 

Wr,1 WIL:iELMINA, ENZ. 

Op de vo, rclracht, van Onzen Minister van 
Binnenlands3he Zaken van 29 Mei 1914, 
n°. 9089/3, afdeeling Onderwijs; 

Gelet op arUkel 170, 171 en 172 der Hooger
onderwijswet; 

Den Raad van State gehoord, advie& van 
23 ·Juni 1914, n°. 27; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 6 Juli 1914 n°. 11439, 
afdeeling Onderwijs ; 

Hebben goed6evonden en verstaan : 
Den Gereformeerden Bond tot, verbi;eiding 

en verdediging van· de Waarheid in de Neder
landsch Hervormde (Gereformeerde) Kerk, 
gevestigd te Utrecht, aan· te wijzen als bevoegd 
om bij de faoulteit der godgeleerdheid aan de 
Rijksuniversiteit te Utrecht, _een leerstoel te ., 
vestigen, opdat door den daarvoor te benoemen 
hoo5leeraar onderwijs worde gegeven in de 
Gereformeerde Godgeleerdheid. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad en in de Staatscourant zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 9den Juli 1914. 
W I L HE L MIN A. 

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

(Uitg£g. 1 Aug. 1914.) 

9 Juli 1914. BESLUI1', tot toepassing van 
artikel 3. § 2 en artikel 6 der Hivierenwet. 
s. 300. 

WrJ WILHEL)UN A., ENZ. 

Op de voordrucht van Onzen ::\linister van 
Waterstaut van 15 A.lei 1914, n°. 240, Afdeeling 
\-Vatersiaat; 

Gezien de Rivierenwet; 
])en Raad van State gehoord, advies van 

16 J uni 1914, n°. 13 ; 
Gelet op het nuder rapport van Onzen Mi

nister voornoemd van 6 Juli HJJ4, n°. 213, 
Afdeeling Wuterstaat; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Vast . te stellen de volgende bepalingen tot 

toep:issing van artikel 3, § 2, en artikel 6 der 
l{ivierenwet; 

Art. 1. Als terreinen, bedoeld in artikel 
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3, § 2, der Rivierenwet, dienende tot zijde
lingsche afleidiIBg van hoog opperwater van de 
Maas in Limb,wg, worden aangewezen ·de na
volgende daartoe van ouds gediend hebbende 
gebieden, 

a. de Hwgemsr.he overlaat aan de mchter
zijde der rivier, waarvan de bovenmonden zijn 
gelegen in de gemeenten Gronsveld en St. Pieter 
en de benedenmonden in de gemeenten Borg
haren, Ilteren en Bunde. 

b. de overlaat van Oontelnio aan de rechter
zijde der rivier, waarvan de bovenmond is 
gelegen in de gemeenten Roosteren en Ohe en 
Lnak en de benedenmond in de gemeente 
Maa.Ybracht. 

c. de ove,·laat bewesten Roerrnond aan de 
linkerzijde der rivier, waarvan de bovenmond 
is gelegen in de gemcenten Bee_qden en Roer
mond en de benedenmond in de gemeenten 
Roermond en Buggenum. 

Deze overlaatsgebieden zijn op de bij di t 
besluit behoorende ]marten, bijlagen I en II,_met 
blau w en groen gestreepte tint aangeduid. (1) 

2. lngevolge artikel 6 der Rivierenwet wordt 
bepaald, dat op de tot het zomerbed der rivier 
bebooi-ende Oude Maasarmen, ingesloten door 
bet gebied van de bierboven in artikel 1 sub 
b en c vermelde overlaten, buitrn toepassing 
blijft artikel 4, § 1, sub c en d van genoemde 
wet, alsmede artikel 4, § 1, sub e dier wet, 
voor zoovtlel betreft het verandering brengen 
in een viscb toestel als dnar bedoeld. 

3. lngevolge artikel 6 der Rivierenwet 
wordt bepaald, dat op bet deel van het winter
bed van de Maas in L;mbw·,q, dat op de bij 
dit besluit behoorende kaarten, bijlagen I, II 
en III, in blauw is aangeduid, buiten toepas
sing blijft artikel 5, § 1, sub c en d van ge
noemde wet, alsmede artikel 5, § 1, sub 7,, dier 
wet, voor zooveel betreft het maken of veran
deren van een bouwwerk of getimmerte, of bet 
maken van eene ophooging van tijdelijken aard 
met goederen of bouwstoffen. 

Onze Minister voornoemd is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad geplaatst en aan den Raad van State in 
afschrift medegedeeld zal worclen. 

Het Loo, den 9den Juli 1914. 
WILUJ!;UllN A. 

De 111inister van Waterstaat, C. LELY. 

(Uitye!J, l Sept. Hll4.) 

10 Jvli 1914. BESLUIT, tot schorsing van bet 
besluit van den Raad der gemeente Almelo 
van 19 Juni 1914, strekkende tot bet bou
den van een referendum inzake de weder
invoering van de kermis aldaar. S. 301. 

Geschorst tot 1 Junwiri 1915. 

11 Juli 1914. BESLUIT, .boudende w1Jz1gmg 
en aanvulling vah bet Koninklijk besluit 
van 6 Maart 1905 (Staatsblad 11°. 90) tot 
vaststelling van eenen algemeenen maat
regel van bestuur als bedoeld in artikel 12 
van de ·Telegraaf- en Telefoonwet 1904 
(StaFJtsblad n°. 7). • S. 302. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Gezien artikel 1:l der Telegraaf- en Telefoon
wet 1904 (Staatsblad n°. 7) ; 

Op de voordracht van ,Onzen Minister van 
Waterotaat van 15 Mei 1914, n°. 11, Afdeeling 
Posterijen en Telegrafie ; 

Gelet op het Koninklijk besluit van 6 Maart 
.1905 (Staatsblad n°. 90) tot vaststelling van 
eenen algemeenen maatregel van bestuur, als 
bedoeld in artikel 12 .van de Telegraaf- en Tele
foonwet 1904 (Staatsblad n°. 7); 

Den Raad van State geboord ( advies van den 
16den Juni 1914, n°. 18); 

Gelet op bet nader rapport van Onzen voor
noeinden :Minister van 9 JuH 1914, n°. 20, • 
Afdeeling Posterijen en Telegrafie ; 

"Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen, 

Eenig artikel,, 
In artikel 1 van bet Koninklijk besluit van 

6 Maart 1905 (Staatsblad n°. 99) worden de 
navolgende wijzigingen en aanvulling ge
bracbt: 

a. in bet eerste lid, sub 2, wordt voor ,,een 
Meter" gelezen: ,,0.50 Meter"; 

b. het tweede lid wordt gelezen: ,,Onder 
de geleidingen, bedoeld onder l en 2 worden 
niet begrepen electrische geleidingen binnen 

i gebouwen." ;_ 

1 
c. tusschen het tweede en het derde lid 

I wordt ingevoegd een nieuw lid, luidende, 
! ,,Onder de inricbtingen, bedoeld onder 3, worden 
: niet begrepen inrichtingen, welker toestellen 
' zijn geschikt enkel voor bet ontvangen van 
! radiotelegrafische seinen, tenz~j die inrichtirigeu 
: voorzien zijn van eene antenne gesteld binnen 
i 1500 Meter van een Rijksstation voor radiotele-
1 grafie en hooger dan 30 Meter boven den 

boganen grond." 
Onze Minister van w· aterstaat is belast met 

(1) Deze bijlugen (kaarten) zijn bierna riieL de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
opgenomen. , Staatsblad · zal worden geplaatst en waarvan 

20* 
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afschrift zal warden gezonden aan den Raad 
van State en aan de Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den llden Juli 1914. 
WlLHELMINA. 

De 1Vlinister van Waterstaat, 0. LELY. 

(Uitgeg. 25 Juli 1914.) 

13.Juli 1914. WET, tot wijziging.van de.grens 
tusschen de gem~ente Nijmegen eenerzijds 
en de gemeenten Ubbergen en Groesbeek 
anderzijds. S. 303. 

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

dat het wenschelijk is een deel van ieder der 
gemeenten Ubbergen en Groesbeek bij de ge
meente Nijmegen en een deel der gemeente 
Nijmegen bij de gemeente Ubbergen te voegen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Bij de gemeente Nijmegen warden 

gevoegd: 
1°. Het gedeelte der gemeente Ubbergen, 

gelegen ten westen (link&) van de volgende lijn, 
aanvangende bij den zuidwestelijken hoek van 
het perceel, · kadastraaJ bekend gemeente 
Ubbergen, sectie A n°. 549, op ·de grens der 
gemeente Groesbeelc ; 

volgt de lijn in noordelijke richting de oost
zijde van den weg naar Ubbergen, kadastraal 
bekend gemeente Ubbergen, sectie An°. 705, tot 
tegenover het punt, waar de westzijde van dezen 
weg de oostzijde van den Ubbergschen veldweg 
dntmoet; 

steekt den weg naar Ubbergen rechthoekig 
op zijne as naar dat punt over, en volgt in 
noordelijke rich ting de westzijde van genoemden 
weg A n°. 705 tot den noordoostelijken hoek 
van het perceel, kadastraal bekend gemeente 
Ubbergen, sectie An°. 779; 

volgt de scheiding tusschcn de perceelen, 
kadastraal bekend gemeente Ubbergen, sectie A 
nos. 779, 819, 41, 40, 793, 411, 425, 65 en 664 
(aan de linkerzijde) en nos. 802, 818, 56a, 743, 
277 en 66 (aan de rechterzijde) tot den noorde
lijksten hoek van laatstgenoemd perceel ; 

en gaat eindelijk in rechte richting over den 
weg van Nijmegen naar Ubbergen en de percee
len, kadastraal bekend gemeente Ubbergen, 
sectie A nos. 74 en 547 tot het midden van de 
uitmonding der Togtsloot, tusschen de percee
len, kadastraal bekend geineente Nijmegen, 
sectie A nos. 81 en 80, op de, grens der gemeente 
Nijmegen; 

2°. De perceelen der gemeente Ubbergen, 
kadastraal bekend als gemeente Ooy, Sectie D 
nos. 320 en 323, alsmede het aansluitend ge
deelte dijkskruin, deel van het perceel, kadas-

traal bekend als gemeente Ooy, Sectie A, 
n°. 660, om tegenover het midden van den 
W aardschen dam de verlenging van de be
staande grens tusschen de gemeenten Nijmegen 
en Ubbergen te bereiken ; 

3°. Het gedeelte der gemeente Groesbeek, 
gelegen ten noorden (links) van de volgende lijn, 
aanvangende bij de grens der genieente Nij
megen op de scheiding tusschen de perceelen, 
kadastraal bekend gemeente Groesbeek, sectie H 
nos. 960 en 961, en die scheiding volgende ; 

gaat de lijn in rechte richting over den weg 
van Nijmegen naar Groesbeek naar de scheiding 
tusschen de perceelen, kadastraal bekend 
gemeente Groesbeek, sectie H nos. 313 en 944 ; 

volgt laatstgenoemde scheiding en de schei
ding tusschen de perceelen, kadastraal bekend 
gemeente Groesbeek, sectie H nos. 944, 943, 949, 
249, 15fl, 247, 158, 245 en 1004 en de nos. 942, 
905 en 928; 

gaat verder in rechte richting over den weg 
van Nijmegen naar Oranenburg en het perceel, 
kadastraal bekend gemeente Groesbeek, sectie H 
n°. 486, naar den westelijken hoek van ·het 
perceel, kadastraal bekend gemeente . Groes
beek, sectie H n°. 488; 

volgt de scheiding tnsschen de perceelen, 
kadastraal bekend gemeente Groesbeek, sectie H 
nos. 488, 489, 492, 491, 602 en 479 en het 
perceel, kadastraal bekend gemeente Groesbeek, 
sectie H n°. 739, om aan de noordwestelijke 
zijde van het voormelde perceel n°. 479 de grens 
tusschen de gemeenten Ubbergen en Groesbeek 
te bereiken. 

2. Bij de gemeente Ubbergen wordt gevoegd 
het gedeelte der gemeente Nijmegen, gelegen 
ten oosten (rechts) van de lijn, aanvangende 
bij den oostelijken hoek van het perceel, kadas
traal bekend gemeente Nijmegen, sectie A 
no. Id, op de grens der gemeente Ubbergen, 
volgende de scheiding tusschen de perceelen, 
kadastraal bekend gemeente Nijmegen, sectie A 
nos. Id, 48, 49 en lb (aan de linkerzijde) en 
nos. 88, 89, 75, 90, le en 91 (aan de 1•echterzijde), 
om tegenover de oostelijke grens van het per
ceel, kadastraal bekend gemeente Nijmegen, 
sectie An°. 63, de grens te bereiken tusschen de 
gemeenten Nijmegen en Ubbergen (kadastraal 
bekend gemeente Ooy, sectie D, :ri0 • 321). 

Bovendien warden bij de gemeente Ubbergen 
gevoegd de perceclen, kadastraal bekend ge
meente Nijmegen, sectie A, n°. 264 en Z65. 

3. Het grondgebied, dat aan de gemeenten 
Nijmegen en Ubbe1·gen wordt toegevoegd, gaat 
op 1 Januari 1915 tot die gemeenten over. 

4. De bezittingen van de gemeente, van 

------------------
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"ielke, ingevolge artikel 1 of 2 een gedeelte wordt 
a[gescheiden, gaan, voor zoover zij in het.af te 
s1heiden gedeelte gelegen zijn, over tot de ge
meente, bij welke dat gedeelte wordt gevoegd. 

J 5. De Losten van verpleging van_ behoeftige 
rankzinnigen in gesticbten, voor zoover zij 

tijdens de opneming daarin woonplaats hadden 
op het g1 ondgebied, hetwelk ingevolge artikel 1 
of 2 t.ot eerre andere gemeente overgaat, komen 
van af 1 Januari 1915 voor rekening van die 

5emeente. 
6. Binnen een jaar na het in werking treden 

van deze weg wordt door de gemeente Nijmegen 
aan de gemeenten Ubbe1gen en Groesbeek elk 
als schadeloosstelling voor te verliezen inkom
sten uitgekeerd een bedrag, hetwelk voor ieder 
der laatste gemeenten door Ons wordt bepaald 
op eene som, bedragende acht en twintig maal 
het gemis aan inkomsten, dat elk der gemeenten 
Ubbe1·ge.n en Groesbeek zal lijden, te '>erekenen 
naar hetgeen over 1914 wordt genoten wegem, : 

a. opcenten op de grondbelasting ; 
b. uitkeering krachtens de wet van 24 Mei 

1897 (Staatsblad n°. 156), gewijzigd bij de wet 
van 3 Juni 1905 (Staatsblad n°. 151); 

c. aanslagen in den hoofdelijken omslag 
van hen, die 1 Januari 1915 gevestigd zijn op 
het gebied, hetwelk van de eene naar eene 
andere der voormelde gemeenten ·overgaat, 
waarbij de aanslagen over het geheele jaar 1914 
worden berekend ten aanzien van de personen, 
die zich in den loop van dit jaar op dat gebied 
vestigden. 

Aan de gemeenten Ubbergen en Groesbeek 
wordt over het gedeelte van den in het lste lid 
van dit artikel gestelden termijn, dat verloopt 
alvorens de haar toegekende schadeloosstel
lingen zijn uitbetaald, eene rente daarvan bere
kend tegen 4 % · ~s jaars door de gerrieente 
Nijmegen uitgekeerd.-

7. Met afwijking van het bepaalde bij 
artikel 7 der wet van ~4 Mei 1897 (Stwtsblad 
n°. 156), aangevuld bij de wet van 3 Juni 1905 
(Staatc<blad n°. 151), daalt de uitkeering krach
tens artikel 1 dier aangevulde wet voor de 
gemeente Ubbei·gen niet beneden het bedrag, 
hetwelk verkregen wordt door het getal der 
inwoners dier gemeente op 1 _Januari 1898 te 
deelen op de som, bedoeld in arUkel 7, lste lid, 
dier wet, en de uitkomst te vermenigvuldigen 
met het aantal inwoners, dat bij den overgang 
van grondgebied op 1 Jannari 1915 in die 
gemeente overblijft. 

8. Alle kadastrale en andere stukken, nit-· 
slnitend betrekking hebbende op hetgeen 
volgens de artikelen l, 2 en 4 tot eene andere 

gemeente overgaat, worden aan die gemeente 
uitgekeerd. 

Het bestuur dier gemeente heeft ten alien 
tijde het recht kosteloos inzage te nemen van 
de archieven der gemeente, van welke de 
afscheiding plaats heeft gehad, en van de zich 
in die archieven bevindende stukken afschriften 
of _ uittreksels op kosten zijner gemeente te 
vorderen. 

9. De ingezetenen, gevestigd op het grond
gebied, dat ingevolge artikel 1 of 2 tot eene 
andere gemeente overgaat, worden voor de 
verkiesbaarheid tot leden van den gemeente
raad en voor de toepassing van artikel 7 der 
Kieswet van af 1 Januari 1915, als ingezetenen 
dier gemeente beschouwd. 

Voor zoover de personen, gevestigd op het_ 
overgaand grondgebied, geplaatst zijn op de 
voor het loopende jaar vastgestelde kiezerslijst, 
zendt het bestuur der gemeente; van welke dit 
gebied wordt afgescheiden, v66r 8 Januari 1915 
een uittreksel uit die kiezerslijst aan het ber,tuur 
der gemeente, tot welke dat gebied overgaat. 

Bij het opmaken der kiezerslijst wordt in 
laatstbedoelde gemeente voor de toepassing 
van de artikelen 20, 21, 25 en 28, tweede lid, 
der Kieswet ten aanzien van de in dat uittreksel 
voorkomende personen gehandeld, alsof zij op 
de voor het loopende jaar vastgestelde ·1dezers
lijst voorkwamen. 

Te beginnen met 1 Januari ·1915 worden in 
de tabel, bedoeld in de artikelen 1 en 2 der 
Kieswet, door ,,Nijmegen", ,,Ubbergen" en 
,,Groesbeek" verstaan de gemeeriten, zooals zij 
bij de artikelen 1 en 2 dezer wet zijn gewijzigd. 

10. Zij, die in eene gemeente, van welke 
ingevolge artikel 1 of 2 een gedeelte wordt 
afgescheiden, voorkomen in het register, be
doeld in artikel 87 van de Militiewet ( Staatsblad 
n°. 21 van 1912), of in het register, bedoeld in 
artikel 26 der Landweerwet (Staatsblad n°. 160 
van· 1901), laatstelijk aangevuld en gewijzigd 
bij de wet van 30 December 1909 (Staatsblad 
n°. 421), worden, voor zoover zij gevestigd zijn 
op het grondgebied, dat van die gemeente wordt 
afgescheiden, overgeschre_ven op het register 
van de gemeente, tot welke dat gebied over
gaat. 

11. Te beginnen met l Januari 1915 worden 
in de tabel, bedoeld bij artikel 5 der wet van 
16 April 1896 (Staatsblad n°. 72), door ,,Nij
megen", ,, Ubbergen" en ,,Groesbeek" verstaan de 
gemeenten, zooals zij bij de artikelen 1 en 2 
dezer wet zijn gewijzigd. 

12 . . Deze wet treedt in werking op den dag 
harer afkondiging. 
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Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Het Loo, den 13den Juli 

1914. 
WILHELMINA. 

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

(Uitgeg. 28 Juli 1914.) 

13 Juli 1914. WET, tot verklaring van liet 
algemeen nut der onteigening van eigen
dommen, noodig voor en ten behoeve van 
het aanleggen van een verkeersweg· van de 
Prinsegracht naar de Elandstraat, met 
gedeeltelijke omlegging van dwarsstraten 
te 's Gravenhage. S. 304. 

13 Juli 1914. WET, tot verklaring van het 
algemeen nut· der onteigening van eigen
dommen, noodig voor de stichting van een 
complex ziekenhuisinrichtingen en labora
toria ten behoeve van de Rijksuniversiteit 
te Leiden. S. 305. 

13 Juli 1914. WET, tot wijziging van artikel 
261 der Gemeentewet. S. 306. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1913/14, n°. 272, 1-7. 
Hand. id. 1913/14, bfadz. 2162. 
Hand. l • Kamer 1913/14, bladz. 537, 539, 544. 
WrJ WILHELMINA, ENZ .... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is artikel 261 der Gemeente
wet te wijzigen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State,enz. 
Art. 1. Artikel 261 der Gemeente~et wordt 

gelozen als volgt : 
,,De beteekening van stukken, betreffende 

vervolging ter invordering van plaatselijke be
lastingen en de tenuitvoerlegging van dwang
bevelen geschieden door een ambtenaar, daartoe 
door burgemeester en wethouders aan te wijzen. 

Bij de uitoefening van zijne taak wordt deze 
als een deurwaarder aangemerkt." 

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

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Palei:,;e Het Loo, den 13den Juli 

1914. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Binnenlandsche Zaken, 
Co1tT. v. D. LINDEN. 
(Uitgeg. 28 Juli 1914.) 

13 Juli 1914. WET, tot toezegging van rente
looze voorschotten ·aari de gemee_nte 
Ooevorden, ten behoeve van het gemeente
lij k waterleiding bedrij f. S. 30 7. 

WrJ WILHELMINA, ENZ .... doen te weten : 
Alzoo vVij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is de totstandkoming van 
eene drinkwaterleiding in de gemeente Coevor
den te bevorderen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Aan de gemeente Coevorden worden 

nit 's.Rijks schatkist, indien daartoe nit hoofde 
van de nader door Onzen Minister van Binnen
landsche Zaken te stellen regelen en voor
waarden aanspraak ontstaat, rentelooze voor
schotten verleend ten behoeve van het ge
meentelijk waterleiding bedrijf. 

2. De in het vorige artikel bedoelde rente
looze voorschotten zullen een gezamenlijk 
bedrag van / 10,000 niet overschrijden. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Het Loo, den 13den Juli 

1914. 
WILHELMtN A. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
CoR'l' v. D. LINDEN. 

(Uitgeg. 28 Juli 1914.) 

13 JuJ,i 1914. WET, tot wijziging van het 
vijfde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het" dienstjaar 1913. S. 308. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd en verminderd. 

Tengevol5e van deze verhoogingen en ver
minderin,,en worden de totalen der navol
gende afdeelingen van het V de hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1913 
gewijzigd, als volgt : 

Verminderd: Afdeeling II, met "f 20,748, 
Afdeeling IV, met/ 117,952, -Afdeeling V, met 
t 156,ooo. 

V erhoogd : Afdeeling III, met f 239, 700, 
Afdeeling VII, met / 55,000. 

13 Juli 1914. WET, tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening ten behoeve 
van uitbreiding van het Centraalstation 
te Am..sterdam, met aanhoorigheden, bouw 
van een tweede viaduct langs de Haar
lemmer Houtt-uinen aldaar en verbreeding 
van de aansluitende spoorbaan. S. 309. 

13 Juli 1914. WET, tot toekerining van een 
renteloos. voorschot nit. 's Rijks schatkist 
ten behoeve van den aanleg en •het in 
exploitatia brengen van een spoorweg van 
Sittai·d over HePrlen naar de Pruisist,he 
grens bij Bovenste Lncht. S. 310. 

WIJ WILHELMINA. ENZ .... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 
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het wenschelijk is, den aanleg on het in exploi • 
tatie brengen te bevorderen van eon spoorweg 
van Sitta,·d over, H eerlen na!J,r de Pruisische 
grens bij Borenate Locht ; 

Zoo is het, dat vVij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Uit ';, .Rijks schatl ist wordt een 

renteloos voorschot be,chikbaar gesteld ten 
bedrage van een vierde van de ko.sten van 
aanleg en het in exploitatie brengen, doch 
tot geen hooger bedrag dan / 250,000, ten 
behoeve van een spoorweg van Sittai·d over 
Heetlen naar de Pruisische grens bij Bovenste 
Locht. 

2. Het in artikel 1 genoemde rentelooze 
voorschot wordt onder voorwaarden door Ons 
of kracl1tens Onze machtiging te stelleu, toe
gekend aan den concessionaris voor den aanleg 
van den aldaar genoemden spoorweg, doch niet 
dan nadat door belanghebbenden bij dion aanleg 
daarvoor, ten genoegen van Onzen Minister 
van Waterstaat, voldoende ondersteuning zal 
zijn verleend, onder goene andN·e voonaarden, 
dan waarop de goedkeuring van genoemden 
Minister zal zijn vei·kregen. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Het Loo, den 13den Juli 

1914. \ 
WI L HELM IN A. 

De 2,,Jinistei· van Waterstaat, C. LEr.Y. 
(Uitgey. 30 Juli 1914.) 

-13 Juli 1914. WET, tot toekenning van een 
renteloos voorschot nit 's Rijks schatkist 
ten behoeve van de inrichting voor toe
pas~ing van mochanische trekkracht, en 
het in exploitatie brengen met deze trek
kracht, van do Iijnen de1 voormalige Eerste 
Gronimer Tramway-Maatschappij. S. 311. 

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

dat het wenschelijk is de inrichting voor toe
passing van mechanische trekkracht, en het in 
exploitatie brengen met deze trekkracht, van 
de lijnen der voormalige Eerste Groninger 
Tramway-Maatschappij te bevorderen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Uit 's Rijks schatkist wordt een 

renteloos voorschot beschikbaar gesteld ten 
bedrage van een derde der kosten, doch tot 
geen hooger bedrag dan f 283,335, ten behoeve 
van de inrichting voor toepassing van :inecha
nische trekkracht, en het in exploitatie breni;,en 
met _deze trekkracht, van de lijnen der voor
malige Eerste Groniriger Tramway-1\faat
schappij. 

~. Jiet in artikel 1 genoe:inde rentelooze 

voorschot wordt onder voorwaarden, door Ons 
of krachtens Onze machtiging te stellen, toege
kend aan den concessionaris voor de inrichting. 
voor toepassing van mechanische trekkracht 
van de aldaar genoemde lijnen, doch niet dan 
nadat door belanghebbenden bij die inrichting 
daarvoor, ten genoegen van Onzen Minister 
van vVaterstaat, voldoende ondersteuning zal 
zijn verleend, onder geen andere voorwaarden 
dan waarop de goedkeuring van genoemden 
Minister zal zijn verkregen. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paloize Het Loo, den 13den Juli 

1914. 
WILHELMINA. 

De i!1iniste1· van Waterstaat, C. LELY. 
(Uitgeg. 30 Juli 1914.) 

13 Juli 1914. WET, tot toekenning van een 
. renteloos voorschot uit 's Rijks schatkist 
ten behoeve van den ~anleg en het in 
exploitatie brengen van een zijtak Nieuw
veen-Tei· -Aar (Papenveer) van de in de 
wet van 8 December 1906 (Staatsblad 
n°. 320) bedoelde spoorweglijnen in de 
Haarlemmermeer en omgeving. S. 312. 

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

dat het wenschelijk is, den aanleg en het in 
exploitatie brengen te bevorderen van een 
zijtak Nieuwveen-Ter Aar (Papenveer) van 
de in de wet van 8 December 1906 (Staatsblad 
n°. 320) bedoelde spoorwegl~jnen in de Haar
lemmermeer en omgeving ; . 

Zoo is het, .dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Uit 's Rijks schatkist wordt een 

renteloos voorschot beschikbaar · gesteld ten 
bedrage van twee vijfden van de kosten van 
aanleg en in exploitatie brengen, doeh tot geen 
hooger bedrag dan f 86,000, ten behoeve van 
een zijtak Nieuwve~n-Ter Aar (Papenveer) 
van de in de wet van 8 December 1906 (Staats
blad n°. 320) bedoelde spoorweglijnen in de 
Haarlemmermeer en omgeving. 

2. Het in artikel, l genoemde rentelooze 
voorschot zal onder voorwaarden, door Ons of 
krachtens Onze machtiging te stellen, worden 
toegekend aan den concessionaris voor den aau
leg en de exploitatie van de aldaar genoemdc 
spoorweglijnen, <loch· niet dan nadat door be
langhebbenden bij den aanleg van den _in 
artikel 1 genoemtlen zijtak, daarvoor, t,;,n ge
noogen van Onzen Minister van Waterstaat, 
voldoende ondersteuning· zal" zijn verleend, 
onder· geene antlere voorwaarden, dan waarop 
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de goedkeuring van genoemden :Minister zal 
zijn verkregen. 

'Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Het Loo, den 13den Juli 

1914. 
WILHELMINA. 

De 1Vlinister van Wate1·staat, C. LEI,Y. 

(Uitgeg. 30 Juli 1914.) 

13 htli 1914. WET, tot verhooging, wijziging 
en aanvulling van het v·ierde hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1914. 
s. 313. 

Bij deze wet Worden eenige artikelen ver
hoogd en ingevoegd en wordt tevens de om
schrijving van eenige artikelen gewijzigd. 

Ten gevolge hiervan worden de totalen van 
de Iste, IV de, VIIIste en IXde Afdeeling 
respectievelijk verhoogd met f 300 ; f 2000 ; 
j 150,500 en f 29,200 en wordt het eindcijfer 
van dit hoofdstuk verhoogd met / 182,000. 

13 Jvli 1914. WET, houdende wijziging en 
verhooging van de begrooting van uit
gaven van Nederland.sch-Indie voor het 
dienstjaar 1914. S. 314. 

13 Juli 1914. WET, tot wijziging en verhooging 
van het tweede hoofdstuk van de begrooting 
van uitgaven van Nederlandsch-Indie voor 
het dienstjaar 1914. S. 315. 

13 'Juli 1914. WET, houdende nadere regeling 
aangaande de overlegging aan het Hoog 
Militair Gerechtshof van de notulen van 
het verhandelde door de krijgsraden in 
raadkamer. S. 316. 

Bijl. Hand. 2e Kamer 1913/14, n°. 314, 1-9. 
Hand. id. 1913/14, bladz. 2537-2551. 
Hand. l c Kamer 1913/14, bladz. 544,545,548. 
WrJ WILHELMINA, ENZ .... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het. noodzakelijk is eene nadere regeling 
te treffen aangaande de overlegging aan het 
Hoog Militair Gerechtshof van de notulen van 
het verhandelde door de krijgsraden in raad-
kamer; . 

Zoo is het, dat ,vij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Aan artikel 213 van de Regtspleging 

bij de Landrnagt worden toegevoegd een tweede 
en een derde lid, luidende als volgt : 

,, Tot die stukken worden gerekend de over
eenkomstig de artikelen 133 en 300 gehouden 
notulen van hetgeen in raadkamer is voorge
vallen of een afschrift daarvan. De artikelen 
135 en 306 zijn in zoover niet van toepassing. I 

In die notulen worden niet opgenomen· de 
namen van degenen, die de onderscheidene, 
daarin vermelde_ gevoelens hebben uitgebragt· 

De toezending gescl-iedt door den Secretaris 
op last van den President." 

2. Aan artikel 212· van de Regtspleging bij 
de Zeemagt worden toegevoegd een t,weede 
en een derde lid, luidende als volgt : 

,,Tot die stukken worden gerekend de over
eenkomstig de artikelen 120 en 259 gehouden 
notuleU: van hetgeen in raadkamer is · voor
gevallen of een afschrift daarvan. De artikelen 
143 en 264.zijn in zoover niet van toepassing. 
In die notulen worden niet opgenomen de 
namen van degenen, die de onderscheidene, 
daarin vermelde gevoelens hebben uitgebragt. 

De toezending geschiedt door den Secretaris 
op last van den ·President." 

3. Van zooveel betreft beslissingen, welke 
reeds v66r de inwerkingtreding dezer wet aan 
de 'approbatie van het Hoog Militair Gerechtshof 
waren onderworpen, zonder dat het Hof 
daaromtrent reeds heeft beschikt, vindt de 
overlegging van notulen van het verhandelde 
in raadkamer of van een afschrift dier notulen 
overeenkomstig de bij deze wet aangevulde 
bepalingen van de Regtspleging bij · de Land
magt of van die bij de Zeemagt, indien die 
overlegging nog niet is geschied, alsnog onver
wijld plaats. 

Indien in de notulen de namen van degenen, 
die de onderscheidene, daarin vermelde ge
voelens hebben uitgebracht, zijn opgenomen, 
wordt overgelegd een •afschri~, waarin die 
namen zijn weggelaten. 

4. Deze wet treedt in werking op den dag, 
volgende op dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Het Loo, den 13den ,Tuli 

1914. 
WI L HE L 11,U NA. 

De JJ!Jinistei· van Justitie, B. ORT. 

De JJ!Jinister van 1ltlarine, J. J. RAllIBONNET. 
De 1ltlinister van Oorlog, BosnooM. 

(Uitgeg. 16 Juli 1914.) 

13 Juli 1914. WET, houdende nadere bepalin
gen omtrent de:11 accijns op den wijn. 
s. 317. 

Bijl. Hand. 2e Kamer 1912/13, no. 207; 
I 913/14, n°. 30, 1-4. 

Hand. id. 1913/14, bladz. 2520-2527, 
2530-2535. 

Hand. l• K1,mer 1913/14, bladz. 547,551-554. 
WrJ WILHELMINA, ENZ .... doen te weten : 
Alzoo Wij in overwcging genomen hebben, 
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dat het wenschelijk is nadere bepalingen vast 
te stellen omtrent den accijns op den wijn ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De wet van 20 Juli 1870 (Staatsblad 

n°. 127), laatstelijk- gewijzigd bij de wet van 
15 Juli 1910 (Staatsblad n°. 211), wordt gewij
zigd en aangevuld als volgt : 

a. Het .tweede lid v·an artikel 1 wordt ver
vangen door de volgende twee nieuwe leden : 

Wijn, die per hectoliter meer alcohol bevat 
dan twee en twintig liter bij eene warmte van 
vijftien graden van _den honderddeeligen ther
mometer, wordt bij invoer aangemerkt en 
belast als gedistilleerd. Deze wijn moet bij 
invoer en doorvoer, rechtstreeks of over 
entrepot, in de aangifte volgens artikel 120 der 
Algemeene ,vet van 26 Augustus 1822 (Staats
blad n°. 38) worden vermeld als gedistilleerd, 
bij gebreke waarvan de vloeistof geacht wordt 
onder· eene verkeorde benaming te zijn aan
gegeven. 

Bij invoer van wijn die per hectoliter meer 
alcohol dan twaalf en niet meer dan twee on 
twintig liter bij voormelde warmte bevat, is, 
onverminderd de wijnaccijns, voor den alcohol 
boven twaalf liter, gedistilleerdaccijns ver
sclrnldigd. 

b. Aan artikel 2 wordt tusschen het derde 
en vierde lid het volgende lid toegevoegd : 

Van druivenmost en van sappen of aftreksels 
van rozijnen of krenten, al dan niet ingedikt, 
waarvan het suikergohalte per liter meer be
draagt dan tweehonderd vijftig gram, wordt 
voor elk meerder gram de in artikel 1 bepaaJde 
accijns verhoogd met tien cent per hectoliter. 
Deze verhooging wordt naar denzelfden maat
staf mede toegepast op de overigo aan wijn
accijns onderworpen producten, tenzij blijkt 
dat het suikergehalte in overeenstemming is 
met den aard van het product. Als suiker 
worden ten deze aangemerkt alle stoffen, die 
zich bij scheikundig onderzoek als zoodanig 
voordoen. 

· c. Achter artikel 2 wordt ingevoegd : 
Art. 2bis. Van wijn, die per hectoliter meer 

dan twaalf, doch niet meer dan twee en twintig 
liter alcohol bij voormelde warmte bevat, moet 
het alcoholgehalte worden vermeld _in de bij 
artikel 1 bedoelde aangifte. Bij gebreke daar
van, of indien het alcoholgehalte meer dan tien 
ten honderd te laag blijkt te zijn: aangegeven, 
komen de kosten der ambtelijke gehalte
bepaling ten laste van den aangever. Het be
drag dier kosten wordt bij algemeenen maat
regel van bestuur vastgesteld. 

Art. 2ter. ·wij behouden Ons voor, na de 

commissie bedoeld in artikel 31 te hebben 
gehoord, bij algemeenen maatregel van be
stuur, wijnsoorten aan te wijzen, die onder de 
daarbij te bepalen voorwaarden, tegon een 
lageren accijns dan krachtens- artikel 1, derde 
lid, verschuldigd zou zijn, ten invoer warden 
toegelaten. 

De lagere accijns zal niet minder mogen be
dragen dan twintig gulden per hectoliter. 

d. In het derde lid van artikel 5 en in 
litt. a van artikel 12, wordt in plaats van : 
,, vijfhonderd hecto!iter" gelezen : ,,driehond~rd 
hectoliter". 

e. Aan artikel 8 wordt het volgende nieuwe 
lid toegevoegd : 

Indien in een particulier entrepot wijn is 
opgeslagen, die bij. invoer met meer dan twintig 
gulden per hectoliter belast is, wordt de sub h 
hiervoren bedoelde accijns berekend naar het 
bedrag, dat volgens artikel 1 bij invoer ver
schuldigd is van wijn, die per hectoliter twee 
en twintig liter alcohol bevat. ·wanneer echter 
ten genoegen van Onzen Minister van Finan
cien blijkt, dat de ondermaat geheel of gedeelte
lijk ontstaan is op lager belasten wijn, dan 
wordt het te betalen bedrag door dien Minister 
bepaald. 

/. In het derde lid van artikel 22 wordt 
litt. c gelezen : 

,,c. de wijnen naar buitenslands verzonden : 
1 °. op _fust, mits de wijn ten minste 17 liter 

alcohol per hectoliter bevat ; · 
2°. · gebotteld, mits de f!esschen behoorlijk 

zijn gelakt of gecapsuleerd, van etiquetten voor
zien en geen grooteren inhoud hebben dan 
1 liter-;''. 

Aan artikel 22 wordt het volgende lid toe
gevoegd · 

,,In bijzondere gevallen kan Onze Minister 
van Financien, onder de noodige voorzieningen, 
toestaan, dat op de rekening ook als credit 
wordt gebracht andere wijn, dan bedoeld in 
het derde lid, litt. c, 1 °., die op fust naar buitens- _ 
lands is verzonden." 

g. Het tweede lid vaµ artikel 24 wordt 
gelezen als volgt : 

Voor gebottelden wijn wordt dit minimiwi 
bepaald op acht liter per hectoliter. 

h. Artikel 31 wordt gelezen als volgt : 
Er wordt te Amsterdam eene commissie van 

deskundigen ingesteld, waaraan wordt opge-
dragen te beslissen in geschillen : · 

a. over de toepassing van artikcl 2 ; 
b. tot welke soort de wijnen behooren voor 

de toepas,ing van artikel 4 en van_ den maat
regel van bestuur ingevolge artikel 2ter ; . 
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c . . of eene vloeisto{ voor de. toepassing van 
de artikelen 7 en 24 al dan niet als drinkbare 
wijn is te beschouwen. _ 

De ·commissie bestaat uit vijf leden, waarvan 
wordt benoemd en zoo noodig ontslagen: het 
voorzittend lid door Onzen Minister van Finan
cien, een lid door Onzen Minister van Land
bou~, Nijverheid en Handel en een lid door elk 
der Kamers van Koophandel en Fabrieken te 
Amstei·dam, Rotterdam en's (havenhctge. Hunne 
benoerning geldt voor vijf jaren, waarna zij 
opnieuw benoeru~:1<1,r zijn. 

Op denzelfden voet worden voor elk lid een 
of twee plaatsvervangers benoemd. 

Aan elk der leden en plaatsve_rvangers kan 
door Ons. eene vergoeding worden toegekend. 

De leden en hunne plaatsvervangers leggen 
in handen van den president der Arrondisse
ments-Rechtbank waaronder hunne woonplaats 
behoort, den eed of de belofte af, dat ·zij de hun 
opgedragen werkzaamheden in overeenstem
ming met de bepalingen dezer wet ter goeder 
trouw. zullen vervullen. Ingeval van her
benoeming wordt geen nieuwe eed of belofte 
gevorderd. 

De commissie vergadert op uitnoodiging van 
het voorzittend lid, zoo dikwijls dit noodig is 
om in -geschillen tusschen belanghebbenden en 
ambtenaren zoo spoedig mogelijk te beslissen. 

Ontbreekt een der leden en is ook geen 
}llaatsvervanger voor hem beschikbaar, clan 
treedt in zijne plaats een door het voorzittend 
lid aangewezen deskundige, die vooraf in handen 
van het voorzittend lid den eed of de belofte 
hiervoren bedoeld, aflegt. 

De beslissingen der commissie worden ge-
nornen bij meerderheid van stemmen. 

i. Het tweede lid van artikel 3 vervalt. 
Achter artikel 41 wordt ingevoegd : 
Art. 4lbis. Het krediet, geregeld in de 

hoofdstukken ~ V en V, st'rekt zich niet uit tot 
den gedistilleerdaccijns die van wijn ver

. schuldigd is. 
Vloeistoffen, vallende onder het vierde lid 

van artikel 2, mogen niet in particulier entrepot 
of onder verlengbaar krediet worden ingeslagen. 

2. In het tweede lid van artikel 11 der wet 
van 7 Mei 1878 (Staatsblad n°. 34), aangevuld 
bij artikel 6 der wet van 22 Juli 1899 (Staats
blad n°. 170), vervallen de woorden: 

,,ten bedrage van twintig gulden_ per hecto
liter". 

Overgangsbepaling. 
3. Aan handelaars die in het jaar 1912 ten 

minste vijf en twintig hectoliter wijn op fust 
met afschrijving van -den- accijns t..it hunne 

borgplaatsen van verlengbaar krc-liet naar 
hot buitenland hebben verzonden en op 1 Ja
nuari 1913 nog in het genot van zood?.nig 
krediet waren, kan, onder do nooclige voor
zieningen, door Onzen Minister van Financien 
worden vergund, den voorraad wijn, desnoods 
zonder uitslag, te doen overschrijven op cone 
rekening wegens particulier entrnpot. 
- 4. De bopalingen, vervat in·artikel I, litt. a, 

c en e, treden in werking op een nader door Ons 
te bepalen dag. 

Lasten · en · bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Het Loo, den 13 Jui! 1914. 

WI L II E L l.VII N A. 

De N-inistei· van Financien, BERTLING. 

(Uitgeg. 19 Juli 1914.) 

13 Juli 191'.!_. WET, tot wijziging on verhooging 
van het zevende hoofdstuk B der Staats
begrooting voor het dienstjaar 1914. 
s. 318. 

Bij deze "'et wordt do omschrijving van 
een artikel gewijzigd, wordt een artikel inge
voegd en worden eenige artikelen verhoogd. 

Ten gevolge hiervan wordt het totaal der 
Ude Afdeeling verhoogd met / 200 ; dat der 
IIIde Afdeeling met/ 6995; dat der Vde Afdee
ling met / 56,020 ; dat der VIde Afdeeling met 
/ 87,100; dat der VIIIste Afdeeling met/ 5650 
en het eindcijfer van 'het, hoofdstuk met 
f 155,965. 

13 Juli 1914. WET, tot goedkeuring van de 
onderhantlscho overdracht door ruiling van 
onroerende goedcren aan de gemoente 
Grave. S. 319. 

13 Juli 1914. WET, tot aanvulling en ver
hoo6ing van het tiende hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1914. 
(Deelneming van den Staat (Staatsmijnen) 
in het kapitaal van een electrischen spoor
weo- in Zuid-Limbu,·g.) S. 320. 

Bij d~ze wet wordt een artikel 'ingovoegcl. 
Ten gevolge hiervan wordt het totaal der 

II!de afdeeling, alsmede h(lt eindcijfer van 
voormeld hoofdstuk verhoogd met f 100,000. 

13 Juli 1914, WET, houclende machtiging tot 
het aangaan van overeenkomsten met de 
llfaatschappij tot Exploitatie ·van Staats
spoorwegen en met de Hollandsche IJzeren 
Spoorweg-Maatschappij, tot wijziging eri 
aanvulling der pensioenregeling voor haar 
personeel. S: 321. 
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Wn WILHELMINA, ENZ .... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genome_n hebben, 

dat het wenschelijk is Onze Ministers· van 
W aterstaat en van Financien te machtigen 
met de Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen en met de Hollandsche 
IJzeren Spoorweg-Maatschappij overeenkom
sten aan te gaan tot wijziging en aanvulling der 
pensioenregeling voor haar persoi\eel ·; 

Zoo is hot, dat ,vij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Onze Ministers van Waterstaat en 

van Financien worden gemachtigd om namens 
den Staat de in ontwerp bij deze wet_ gevoegde 
overeenkomsten (waarvan de eerste met eene 
bijlage) aan te ga_an met de Maatschappij tot 
Exploitatie van Staatsspoorwegen en met de 
Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij, 
nadat in den. aanhef dier ontwerp-overeen
komsten de dagteekening dezer wet en het 
nummer van het Staatsblad, waariil zij wordt 
afgekondigd, zullen zijn ingevuld. 

2. De acten, op te maken van de overeen
komsten, in artikel 1 bedoeld, worden (met de 
bijlage) gratis geregistreerd. 

Lasten en bevelen, enz. 
G_egeven ten Paleize Het Loo, den 13den 

Juli 1914. 
vVILHELMINA. 

De jl;finister van Waterstaat, C. LELY. 

De Minister van Financien, BERTLING. 

(Uitgeg. 1 Aiig. 1914.) 

ONTWERP-OVEREENKOMST. 

Tusschen: 
den Staat der Nederlanden, ten deze ver

tegenwoordigd door de Ministers van Water
staat en van Financiiin, daartoe gemachtigd 
bij de wet van (8taatsblad 
no. }, ter eenre, 

en 
de Maatschappij tot Exploitatie van Staats

spoorwegen, gevestigd te Utrecht, vertegen
woordigd door haren Dirocteur-Generaa! (verder 
aangeduid als ,,de Maatschappij"}, ter andere 
zijde, 

is het volgende overeengekomen : 
Art. 1. De Maatschappij verbindt :liich zorg 

te dragen, dat binnen drie maanden na het 
aangaan van deze overeenkomst in het Regle
ment voor het Pensioenfonds van het personeel 
der Maatscb.appij de navolgende wijzigingen 
worden aangebracht: 

Na artikel 62 worden ingelascht de beide 
volgende artikelen : 

,,Art.· 62bis. a. De deelgenoot, die, v66r 
1 Januari 1912 onder het vaste pcrsoneel der 

-- -¼·- ------ -----~----

Maatschappij opgenomen, bij die opneming 
den Mn en dertig (31) jarigen leeftijd had over
schreden, zal, indien hij v66r 1 Januari 1915. 
zich schriftelijk verbindt tot na te noemen 
storting in het Fonds, geacht worden. sedert . 
den een en dertig (31) jarigen leoftijd onafge
broken tot het vaste personeel behoord en tot 
het Fonds bijgedragen te hebben en-de bij zijne 
indiensttreding toegekende bezoldiging sinds 
dat tijdgtip steeds te hebben genoten. 

b. Voor hen, die bij hunne opneming in het 
Fonds den vijf en dertig (35) jarigen leeftijd 
nog niet hadden overschreden,bedraagt de bij 
het vorige lid bedoelde storting per j aar 
13.6 pet. der bezoldiging, die betrokkene bij 
zijne opneming in het Fonds was toegekend, 
berekend over het tijdvak van den eersten dag 
van het 32ste levensjaar tot dien, waarop be
trokkene in het Fonds ward opgenomen. 

c. Voor hen, die bij hunne opneming in het 
Fonds wegens overschrijding van den vijf en 
dertig (35) jarigen leeftijd vol5ens de v66r 
1 Januari 1912 geldende bepalingen eene 
storting in het Fonds hebben.gedaan, bedraagt 
de bij lid a bedoelde storting het verschil tus
sehen een bedrag bereke~d volgans lid b, en 
het bedrag der reeds verrichte &torting, doch 
niet meer dan 54.4 pet. der bezoldiging, die 
hem bij zijne opnemin,g in het Fonds was toe-
gekend. · 

d. Aan het Fonds wordt door belang
hebbende vergoed 3.75 pet. per jaar rente op 
rente over het bedrag der storting, berekend 
van af den clag, waarop zijn lidmaatsehap een 
aanvang nam, tot den eersten dag der maand 
volgende op die, waarin hij tor kennis van den 
Directeur-Generaal heeft gebraeht, dat hij zich 
tot die storting verbindt. 

e. De som van storting en rente wordt gelijk
matig verdeeld over aeht jaren. Indien bij 
overlijden of verlaten van den dienst de1..e som 
nog niet geheel is aangezuiyerd, kan het ont
brekende alsnog binnen eene maand worden 
betaald, bij gebreke waarvan voor de bepaling 
van het pensioen het tijdvak, waarover de 
stortin2: berekend werd, slechts in aanmerking 
koni.t ;oor een deel, evenredig aa~ het betaalde 
gEdeelte. 

Art. 62ter. Deelgenooten, die na 1 Mei 1899 
onder het vaste personeel der J\faatschappij 
zijn opgenomen, na daartoe vroeger reeds te 
hebben behoord, kunnen het verlangen te ken
nen geven, dat het bepaalde bij artikel 26, 
lid a, slotzin, alsnog op hen . worde toegepast. 

Hilt hierbedoelde verlangen moet op straffe 
van nietigheid, door deµ betrokken deelgenoot 



1914 13 JULI. .316 

schriftelijk ter kennis van den Directeur-G~ne
raal zijn gebracht v66r 1 Januari 19t5." 

Na artikel 64 wordt ingelascht het volgende 
artikel: 

,,Art. 64bis. a. Zij, die behooren tot het 
personeel der ilfaatschappij op 15 October 
1890 overgenomen van de voormalige Neder
landsche Rhijnspoorwegmaatschappij en nog 
geen deelgenoot van het Fonds zijn, worden, 
met inachtneming van de onder b genoemde 
bijzondere bepalingen alsnog deelgenoot van 
het Fonds, tenzij zij v66r l J anuari 1915 schrif
telijk aan den Directeur,Generaal te kennen 
hebben · gegeven dit niet te wenschen, en in 
verband .met de voorwaarden, waarop zij in 
dienst der Maatschappij zijn getreden, de voor-

. keur te geven aan ongewijzigde toepassing der 
v66r dien datum voor hen geldende bepalingen. 

b. Ten aanzien van de onder a bedoelden, 
gelden de volgende bijzondere bepalingen : 

1. Het deelgenootschap vangt aan op 1 Ja
nuari 1915, tenzij belanghebbende v66r dien 
datum schriftelijk aan den Directeur-Generaal 
den wensch te kennen geeft, dat het op een door 
hem te bepalen datum in 1914 zal aanvangen. 

2. De artikelen 13 en 16 zijn niet toepasselijk. 
3. De pensioenen voor deze deelgenooten 

en hunne nagelaten betrekkingen worden vast
gesteld op twee derde gedeelten (2/a) van het 
bedrag volgens de hoofdstukken V en VI be
rekend naar de jaren, dat de deelgenoot tot 
het Fonds heeft bijgedragen, doch met een 
maximum van vier en twintig honderdtwin
tigsten (24 

/ uo) voor de pensioenen der deel
genooten en van zes en dertig tweehonderd
veertigsten (36/ 240) voor de. pensioenen der 
nagelaten betrekkingen of, ingeval artikel 23, 
lid c, artikel 36ter of artikel 40 toepassing vindt, 
van drie vijfde gedeelten (%) dezer breuken." 

2. Indien bij een onderzoek, als bedoeld bij 
artikel 2, 3°., der overeenkomst, onder dag
teekening van 10 Februari 1912 tusschen par
tijen. gesloten en bekrachtigd bij de wet van 
15 Juli 1912 (Staatsblctd n°. 251), is gebleken, 
dat tengevolge van de opneruing in het Regle
ment voor het Pensioenfonds van het in 
artikel 1 vermelde artikel 64bis de baten van 
het Fonds in den zin van artikel 2, tweede lid, 
der overeenkomst van 10 Februari 1912, niet 
meer voldoende zouden zijn tot volledige dek
king der op het Fonds rustende lasten, zullen 
de Ministers van iVaterstaat en van Financien 
voor het uit dien hoofde berekende tekort van 
de Maatschappij geene dekking kunnen ver
langen. 

3. De Maatschappij verbindt zich tot in-

voering, met ingang van den dag, waarop 
deze overeenkomst wordt aangegaan, van de 
regaling, vervat in de aan deze overeenkomst 
gehechte bijlage. 

De uitkeeririgen, ingevolge die regeling toe 
te kennen, zoomede de stortingen in het Pen
sioenfonds ingevolge artikel 13 dier regaling 
te doen, komen ten laste van den Staat en de 
ilfaatschappij, ieder voor de helft. 

Jaarlijks v66r 1 Mei wordt het bedrag, het
welk door iedere partij wegens de in het afge
loopen jaar gedane uitkeeringen en stortingen 
is betaald, in onderling overleg vastgesteld, en 
het volgens het vorige lid aan de wederpartij 
toekomende aan deze uitgekeerd. 

4. De Staat verbindt zich zorg te dragen, 
dat ingeval van naasting of vervallenverklaring 
als bedoeld bij de artikelen 26, 27 en 29 van de 
overeenkornst tusschen den Staat en de Maat
schappij d.d. 21 Januari 1890, bekrachtigd bij 
de wet van 22 Juli 1890 (Staatsblad n°. 134) -
zonder kosten voor de l\faatschappij - zal 
worden voortgegaan : 

a. met de toekenning van uitkeeringen ten 
behoeve van het personeel, dat in dienst van 
den Staat of van de andere onderneming, waar
van in het (gewijzigde) artikel 63 der genoemde 
overeenkomst onder 1°. sprake is, overgaat, 
zoomede ten behoeve van hen, die v66r de 
naasting of vervallenverklaring op de toeken
ning van eene uitkeering aanspraak hebben 
verkregen - zulks op den voet van de regeling, 
vervat in de aan deze overeenkomst gehechte 
bijlage, behoudens redactie-wijzigingen als 
in het volgend lid bedoeld ; 

b. . met de uitkeering van door de Maat
schappij ingevolge die regeling toegekende 
uitkeeringen ; 

c. met de stortingen in het Pensioenfonds 
ingevolge art. 13 dier regaling te doen. 

Bij naasting of vervallenverklaring zullen in 
de regaling, in de bijlage dezer overeenkomst 
vervat, de redactie-w~jzigingen worden aange
bracht, welke wegens den overgang van het be
trokken personeel in dienst van den Staat of van 
de andere onderneming noodig zijn te achten. 

5. Alie kosten en rechten, op deze overeen-· 
komst vallende, komen ten laste van de Maat
schappij. 

Aldus in tweevoud overeengekomen te 

's Gray~n~age, den 191 
Utrecht 

De 1lf inister van W ate,·staat, 
De 11:finister van Financien, 
De 1vf ctcttschappij tot Exploitatie 

van Staatsspoorwegen, 
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BIJLAGE DER OVEREENKOilIST. 

REGELING, bedoeld bij artikel 3 -der over
eenkomst tusschen den Staat en de JVJ aat
schappij tot Exploitatie van Staatsspoor
wegen d.d. , waarvan 
het ontwerp was gevoegd bij de wet van 

(Staatsblad no. ). 

Art. 1. (1) Behoudens het bepaalde bij 
artikel o wordt in na te noemen gevallen aan 
hen, die op of na den datum, waarop de over
eenkomst, in hoofde bedoeld, wordt aangegaan, 
den dienst der Maatschappij verlaten en op het 
tijdstip van hun ontslag gedurende ten minste 
vijf achtereenvolgende jaren behooren tot haar 
vaste personeel (''), een jaarlijksche uitkeering 
toegekend over den tijd na voleindiging van het 
25ste levensjaar door belanghebbende in spoor
wegdienst doorgebracht (t), voor zoover die 
tijd bij de vaststelling van zijn pensioen buiten 
rekening blijft, doch verminderd met drie 
maanden, - en ten hoogste over een tijdperk 
van- tien 'jaren. 

(2) Hetzelfde geldt voor hen, die v66r den 
sub (1) bedoelden datum den dienst der JVIaat
schappij verlaten hebbende, op het tijdstip van 
hun onslag gedurende ten minste vijf achtereen
volgende jaren tot haar vaste personeel be
hoorden (*) en op den sub (1) bedoelden datum 
nog in leven zijn. 

(3) De uitkeering wordt toegekend: 
a. ingeval- belanghebbende in dienst der 

Maatschappij den leeftijd van vijf en zestig 
(65) jaren heeft bereikt; 

b. ingeval belanghebbende v66r den sub a 
bepaalden leeftijd, terwijl hij in dienst der 

M t h .. . . l"d wordt . aa sc app1J 1s, mva 1 e . · d · ; m1ts 
1s gewor en 

in het eene en het andere geval, de dienst
betrekking zij geeindigd door opzegging overeen
komstig het Reglement Dienstvoorwaarden 
(S.S.) hetzij van de zijde der Maatschappij, 
hetzij door den belanghebbende of, indien het 
ontslag is ingegaan v66r 1 Januari 1908, dit 
eervol zij verleend. 

2. Voor de toepassing van artikel 1 is onder 
vast pe1·soneel te verstaan : 

(*) Voor hen, die in het Pensioenfonds zijn 
opgenomen, is de hierbedoelde termijn te ver
lengen met den tijd, over welken na opneming 
in dat Fonds de reglementaire bijdrarren niet 
mochten zijn voldaan. . 

0 

(tl De tijd, over welken na opneming in het 
Pens1oenfonds de reglementaire bijdragen niet 
mochten zijn voldaan, zal niet medetellen als 
_tijd in ·spoorwegdienst doorgebracht. 

1 °. personeel in vasten dienst der Maat
schappij, iubegrepen personen als bedoeld in 
artikel 63 van het Reglement voor het Pensioen
fonds, zoomede voormalig c.N.R.S.-personeel, 
dat geen afstand van rechten -heeft gedaan ; 

2°. hulppersoneel, dat op 31 December 
1890 in dienst der Maatschappij was a1s 
ambachtsman of werkman der Centrale of 
kleine werkplaat-sen van . den Dienst van 
Tractie en Materieel of als schrijver, op dien 
datum den leeftijd van 35 jaar had overschreden 
en met het oog op de deswege verplichte bij
storting in het Pensioenfonds destijds niet tot 
het vaste personeel is toegetreden. 

3. (1) Voor de toepassing van artikel 1 is 
onder tij d in spoorwegdienst doorgebi·acht te ver. 
staan de tijd - mits na 26 September 1863 -
onafgebroken in vasten of hierna daarmede 
gelijkgostelden dienst hetzij , bij de Maat
schappij, hetzij bij eene andere spoorweg
onderneming doorgebracht, de diensttijd bij 
die andere onderneming Pchter slechts in geval 
hij onmiddellijk aansluit aan den hierbedoelden 
diensttijd bij de J\faatschappij en betrokkene 
in dienst der J\faatschappij is overgegaan als 
behoorende tot eene groep van personeel, die 
door de Maatschappij werd overgenomen, 
Diensttijd als hierbedoeld bij de Nederlandsche 
Rbijnspoorweg-Maatschappij blijft mitsdien 
buiten beschoilwing, indien · de betrokkene bij 
de Maatschappij in dienst is getreden na te 
hebben verklaard, dat hij geen gebruik wenschte 
te maken van het recht, hem toegekend bij 
artikel 6 der overeenkomst van de N. R. S. -
Maatschappij met den Staat dd. 21 Januari 
1890, bekrachti;sd bij de wet van 22 Juli 1890 
(Staatsblad n°. 134). 

(2) Voor hen, die gedurende eenigen tijd 
behoord hebben tot eene categorie van per
soneel - niet in opleiding - die of voorheen bij 
de Maatschappij of bij de andere spoorweg
oriderneming van den vasten dienst was .uit
gesloten, wordt die tijd gelijkgesteld met tijd 
in vasten dienst doorgebracht. 

4. De uitkeering, die zoowel bij vijf en zestig 
(65) jarigen leeftijd als bij invaliditeit wordt 
toegekend, bedraagt per jaar, waarover de 
uitkeering ingevolge bet bepaalde bij artikel 1, 
eerste lid, wordt verleend - behoudens het 
bepaalde bij de artikelen 5 en 9 - een honderd
twintigste gedeelte ('/120) "Van het gemiddeld 
bedrag der jaarlijksche bezoldiging, waarnaar 
gedurende de laatste vijf (5) jaren, waarin 
,betrokkene tot het Pensioenfonds heeft bijge
dragen, zijue bijdrage aan dat Fonds berekend 
werd, of ingeval betrokkene niet in het Pen-
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sioenfonds is opgenomen, een honderdtwintigste / hen, die bij hun overlijden v66r den iu artikel 1 · 
gedeelte (1/ 120) van het gemiddeld bedrag der sub (1) bedoelden datum behoorden tot het in 
jaarlijksche bezoldiging - zonder verhooging 
wegens het genot van premie of overgeld bij 
stukwerk - welke hem gedurende de laatste 
vijf (5) jaren van zijn diensttijd was toegekend. 

5. Zij, die op den <lag, voorafgaande aan 
den in artikel 1 sub (1) bedoelden datum, niet 
in het Pensioenfonds zijn opgenomen, zullen 
wegens uitkeering ingevolge artikel 1 niet meer 
mogen genieten dan hun uit <lien hoofde zou 
zijn toegekend, indien zij bij het bereiken van 
den vijf en dertig (35) jarigen leeftijd tot het 
Pensioenfonds waren toegetreden. Ook zullen 
zij uit hoofde van hetgeen hun bij het verlaten 

d di t d M t h .. wortlt t van en ens er aa sc app1J - werd- oege-

kend in den vorm van pensioen of kapitaals
uitkeering, vermeerderd met de uitkeering 
bedoeld bij artikel 1, niet meer mogen genieten 
dan zij aan pensioen en zoodanige uitkeering 
samen genoten zouden hebben, indien zij tot 
het Pensioenfonds waren toegetreden. Ten 
einde· zulks te kunnen nagaan, wordt a/ laatst
b1,doeld · pensioen berekend naar denzelfden 
grondslag als, ingevolge het slot van artikel 4, 
de uitkeering, b/ een kapitaalsuitkeering als 
bovenbedoeld tot pensioen herleid op zoo
danigen voet als door den Directeur-Generaal 
onder goedkeuring van de Ministers van ,vater
staat en van Financien zal worden vastgesteld. 

6. (1) Aan de nagelaten betrekkingen van 
hen, die bij hun overlijden op of na den in 
artikel 1 sub (1) bedoelden datum behooren tot 
het in dat artikel bedoelde vaste personeel en 
bij in leven blijven op eene uitkeerinq, als daar 
bedoeld aanspraak zouden hebben kunnen ver
krijgen, wordt eene jaarlijksche uitkeering toe
gekend, bedragende - behoudens het bepaalde 
bij de artikelen 8 en 9 - de helft (½) der uit
keering, die aan den overledene, ongeacht het 
bepaalde bij artikel 9, zou zijn verleend, indien 
hij op den dag van zijn overlijden den dienst 
der Maatschappij wegens invaliditeit had ver
laten. 

(2) Aan de nagelaten betrekkingen van hen, 
die bij hun overlijden op of na den in artikel 1 
sub (1) bedoelden datum in het genot eener 
uitkecring zijn of daartoe gerechtigd zijn, wordt 
eene· jaarlijksche uitkeering toegekend, be
dragende - behoudens het bepaalde bij de 
artikelen 8 en 9 - de helft (½) d_er uitkeering 
den overledene verleend, of die hem eventueel 
zo\J. zijn verleend, indien artikel 9 niet op hem 
van toepassing ware geweest. 

7. (1) Aan de nagelaten betrekkingen van 

dat artikel bedoelde vaste personeel en bij in 
leven zijn op voornoemden datum op eene uit
keering als daar bedoeld aanspraak zouden 
hebben verkregen, wordt eene jaarlijksche uit
keering toegekend, bedragende - behoudens· 
het bepaalde bij de artikelen 8 en 9 - de 
helft (½) der uitkeering, die aan den overledene, 
ongeacht het bepaalde bij artikel 9, zou zijn 
verleend, indien hij op den datum van zijn over
lijden den dienst der Maatschappij wegens• 
invaliditeit had verlaten en op den in artikel 1 
sub (1) bedoelden datum nog in leven ware
geweest. 

(2) Aan de nagelaten betrekkingen van hen,. 
die bij het verlaten van den dienst v66r den in 
artikel 1 sub (1) bedoelden datum behoorden, 
tot het in dat' artikel bedoelde vaste personeel: 
en bij iu leven zijn op meergenoemden datum op, 
eene uitkeering als daar bedoeld aanspraak 
zouden hebben verkregen, wordt eene jaarlijk
sche uitkeering toegekend, bedragende - be
houdens het bepaalde bij de.artikelen 8 en 9 -
de helft (1/.) der uitkeering, die aan den over0 

ledene, ongeacht het bepaalde bij artikel 9, 
zou zijn verleend, indien hij op den in artikel l 
sub (1) ·bedoelden datum nog in leven ware 
geweest. 

8. Aan pensioen en uitkeering te zamen. 
kan door de nao-elaten betrekkingen niet meer 
genoten worden" dan het maxim;m bij artikel 
36 lid b van het Reglement voor het Pensioen
fonds gesteld voor pensioenen van nagelaten. 
betr~kkino-en tei1 laste van dat Fonds. Het 
bepaalde "bij artikel 5, slotzin, is ten dezen. 
toepasselijk. 

9. (1) Wanneer en zoolang (een) uitkeering
trekkende(n) krachtens wettelijke bepaling:e11 
betreffende Ongevallenverzekering eene rente
~eniet( en) ter zake_van een ongeval hem - 0£, 
voor zooveel nagelaten betrekkingen betreft,. 
den overleden echtgenoot of vader - in ver
band met de uitoefe:ning van het bedrijf der-

· zal 
ilfaatschappij overkomen, zullen de recht-

hebbende(n) als uitkeering ontvangen een, 
bedrag, berekend overeenkomstig artikel 4,. 
doch met vervanging van de breuk een honderd
twintigste (1/ 1~0) door een tweehonderdste 
(½00), onderscheidenlijk overeenkomstig de· 
artikeien 6 en 7 met vervanging van de ·breuk 
een tweede (½) door drie tienden (3/ 10 ). 

(2) De toepassing der bopaling van het 
vorige lid mag er echter .niet. toe leiden, qat; 
wegens pensioen, ongevalrente en uitkeering_ 
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ingevolge de~c overeenkomst, te zamen over 
eenig tijdvak a/•minder wordt genoten dan aan 
pensioen en uitkecring zou zijn genoten, indien 
aan de(n) uitkecrin<1;trekkendc(n) geen onge
valrente ware toegekencl, b/ bij toekenning 
eener uitkeeriug, als bedoeld bij artikel 1, door 
belanghebbende mee1· wordt gc>noten dan het 
bedrag zijner bezoldi5ing. 

10. (1) Voor de toepassing der voorgaande 
artikelen zijn de terrr.en ,, bezoldigoing" en 
,,invaliditoit' te verstaan als in de artikelen 10 
en 19 lid a- van het Reglement voor het Pen
.:icienfouds is aangegeven, en zijn als nagelaten 
betrekkingen aan te merkcn de weduwe of 
- bij ontstente.iis van de weduwe - de wet
tigc, ge\vettigde of wettc>lijk erkende natunrlijke 
kinderen bencden den l~eftjjd van aehtti~n (18) 
jarea ,an den overledem,. Voorts zal met be
trekking tot de in deze regeling .bedoelde uit
keeringen gelden, het ten aanzien van pen
sioenen bepaalde in de artikelen 19 lid b, 20, 24 
(behoudens het bepaalde bij het volgende lid 
van dit artikel), 27 (behoudens het bepaalde 
bij het laatste lid van dit artikel), 28, 29, 30, 32 
lid c end, 34 (met uitzondering van het onder 3°. 
van dat artikel bepaalde), 35, 36 lid d (behou
dens het bepaalde bji het volgende lid van dit 
artil el), 36 q1iate1·, 37 en 38 van dat Re6le'ment, 
zoomede artikelen 18 lic a en b, 19 lid ci, 2:l, 21, 
22, 24 t/m 31 der Voorsehriften tot Uit,vo~ring 
van het Reglement voor het Pensioenfonds. 

(2) Eene verhoogincr als bed_oeld bij artikel 24 
en artikel 36 lid_d van het Reglement voor hot 
Pensioenfonds wordt niet toegepast ten aanzien 
van de uitkeeringen, indien op zoodanige ver
goeding reeds uit anderen hoofde aanspraak 
bestaat. 

(3) De uitkeeringen toe te kennen aan hen, 
die den dienst der Maatsehappjj v66r den in 
artikel 1 sub (1) bedoelden datum verlaten 
hebben, of aan nagelaten betrekkingen_ van 
v66r dien datum overledenen, zullen niet 
ingaan v66r 1 Januari 1912. 

11. De uitkeeringen worden toegekend onder 
voorwaarde, -dat afstand worde gedaan van 
alle aanspraken op toelagen ten lastc der Maat
schappij verleend boven een pensioen, voor 
zoover de toelage de uitkeering niet overtreft. 

12. (1) De uitkeeringen worden toegekend 
en het bedrag daarvan vastgesteld overeen
komstig het hiervoor bepaalde : 

a. voor zooveel betreft pcrsoneel, wcleer 
in dienst bij de voormalige Nederlaµdsche 
Rhijnspoorweg-Maatschappij, dat in de termen 
valt voor pensioen ten laste van den Staat, 
door den l\finister van W aterstaat ; 

b. voor · het overige personeel door den 
Directeur-Generaal der Maatschappij, 

(2) Van de desbetreffende beslissing van 
den Directeur-Generaal staat beroep open bij 
den Minister van Waterstaat, die in boogste 
ressort uitspraak doet. 

13. ( I ) Indien een deelgenoot van _ het 
Pensioenfonds, vallende zoowel in de termen 
van artikel l, eerst,e lid, dezer regeling als 
in die van bet krachtens artikel 1 der in hoofde 
bedoelde overeenkomst in het Reglement voor 
dat Fonds op te nemen artikel 62bis, gebruik 
maakt van de hem bij laatstgenoemd art,ikel 
geboden gelegenheid tot bijstorting, zal de 
Maatsehappij te zijnen behoeve in mindering 
dier bijstorting in het Pensioenfonds storten 
een bedrag bepaald als in het volgende lid 
is aangegevon. 

(2) Het door de Maatsehappij te storten 
bedrag in bet eerste lid van dit artikel be_doeld 
wordt gesteld op 13.6 pet. per jaar der bezol
diging, die betrokkene bij zijne opneming in . 
het Fonds was toegekend. berekend over de-
hdft van het tijdvak boven · het voleindigde 
3lste levensjaar van betrokkene, dat bij niet-_ 
gebraikmaking van meergenoemd artikel 62bis 
voor de uitkeering (mede) zoude zijn in rekening 
gebracht, verhoogd met 3. 75 pet. per jaar rente
op rente berekend over bet tijdvak, bedoeld_ 
bij' lid d van dat artikel. 

(3) Bet bepaalde bij lid e van meergenoemd_ 
artikel 62bis is op de storting der Maatsehappij 
ingevolge dat artikel toepasselijl,, met dien
verstande dat de Maatschappij tot aanzuiverin1,, 
van het bij overlijden of verlaten van den. 
dienst ontbrekende' eleehts zal overgaan, indien. 
de betrokken deel6enoot, of zijn nagelaten. 
bctrekkingen, hun decl aanzuiveren. 

14. (1) Deze regeling geldt slechts voor per~_ 
sonen, die uiterlijk op 1 J anuari 1899 in dienst 
der Maatschappij zijn gekomen en voor nage-_ 
laten betrekkingen van dezen. 

(2) Op degenen, die v66r 1 Januari 1915-
de sehriftelijke verklaring hebben afgelegd, _ 
bedoe1d in artike1 64bis, lid a, van het Regle-
ment voor het Pensioenfonds, is deze regeling 
niet van toepassing. 

15. In de voorgaande bepalingen is te ver- _ 
staan door: 
lYI aatschappij : de llfaatschappij tot Exploitatie _ 

van Staatsspoorwegen. 
Pensioenfonds : het Pensioenfonds van .het per- · 

soneel der l\faatscha ppij tot. 
Exploitatie van Staatsspoor--. 
wegen. 

Pensioen: elke periodieke uitkeering geno- _ 
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ten ten laste van -een onder 
beheer van den Directeur
Goneraal der Maatschapp.ij zijnd 
Fonds, of van de ]\,faatschappij, 
of, krachtens overeenkomst met 
de Maatschappij, van den Staat. 

ONTWERP-OVEREENKOMS'l'. 

'l'usschen : 
den Staat der Nederlanden, ten deze ver

tegenwoordigd door de Ministers van w· aterstaat 
en van Financien, daartoe gemachtigd bij de 
wet van (Staatsblctd n°. ), 
ter cenre, 

en 
de Hollandsche IJzeren Spoorweg-.Maat

schappij, vertegenwoordigd-door hare Directie, 
lei' andem zijde, 

is het navolgende overeengekomen : 
Art,. ·1. De .Maatschappij verbindt zich: 
1 °. zorg to dragen, dat binnen drie maanden 

na het aangaan vaa deze overeenkomst in het 
,,Reglement voor het Pensioenfonds voor het 
Personeel der Hollandsche IJzeren Spoorweg
?daatschappjj" de navolgende wijzigingen wor
den aangebracht : 

a. het in artikel 5 onder 2°. c bepaalde 
vervalt; 

b. na artikel 48 wordt als artikel 48bis 
opgenomen: 

,,Art. 48bis. (l) Zij, die· ten gevolge van 
het vcrvallen van de in artikel 5 onder 2°. c 
opgenomen uitzondering deelgenoot van het 
Fonds zijn geworden, worden voor de toepas
sing van de be_palingen der artikelen 16, 18, 
19 en 26 geacht over alle jaren, waarin zij voor 
den aanvang va,n hun deelgenootschap in den 
dienst der ll!faatschappij waren, aan het Fonds 
te hebben bijgedragen. 

(2) Ten aanzien van de in het vorige lid 
bedoelde personen gelden niet de bepalingen 
-van de artikelen 11, eerste lid,- en 14 en wordt 
b.ij de berekening van het gemiddeld bedrag der 
1aarlijksche bezoldiging, bedoeld in artikel 18, 
eerste lid, en in.artikel 26, voor elk iaar, vooraf
gaande aan hun deelgenootschap van het Fonds, 
de bezoldiging in den zin van.artikel S gen omen." 

2°. op den dag, waarop de onder 1 °. be
doelde wijzigingen in werking treden in het 
Pensioenfonds voor haar personeel te storten 
de bedragen, gereserveerd ten behoeve van de 
·-personen, die ten gevolge van ·.het vervallen 
van de thans in artikel 5 onder 2°. c van het 
Reglement voor het Pensioenfonds opgenomen 
uitzondering, deelgenoot van dat Fonds zullen 
worden. 

2. V oor de toepassing van het bepaalde 
onder 3°. van artikel 2 der ove1·eenkomst, fos
schen partijen gesloten onder dagteekening van 
10 Februari 1912 en bekrachtigd bij de wet van 
15 ,Juli 1912 (Staatsblad n°. 251), wordt onder
steld, dat op den dag, waarop de in het vooraf
gaande artikd onder 1 °. bedoelde wijzigingen 
in werking treden, in het Fonds is gestort hot 
verschil tusschen het bedrag, waarmede d,.; op 
het Pensioenfonds drukkende Iasten ten gevolge 
van die wijzigingen zijn tocgenomen en het 
totaal der bedragen, in bet voorafgaando 
artikel onder 2°. bedoeld en der baten, uit de 
toetreding der aldaar bedoelde personen voort
vloeiende, en is mitsdien voor die toepassing 
onder ,,baten" mede te verstaan de naar een 
rentevqet van drie en drie vierden ten honderd 
(3¼ pet.) 's jaars berekende waarde van een 
dergelijke starting. · 

Aldus in tweevoud overeengekomen te 

~~av~nhag~ den 191 
Amsterdam, ' 

De Minister van Waterstaat, 

De Minister van Financien, 

De Hollandsche IJzeren Spoorweg
JVJ aatschappij, 

13 _Juli 1914. WET, tot bevordering van den 
aanleg en regeling · van de exploitatie _van, 
een locaalspoorweg van Stadskanaal over 
Ter Apel naar de Duitsche grens. S. 322. 

WIJ WILHELMINA, ENZ .•• doen te weten: 
Alzoo vVij in overweging genomen hebben 

dat het wenschelijk is den aanleg te bevorderen 
en de exploitatie te regelen van een locaal
spoorweg vsin Stadskanaal over Te1· Apel naar 
de Duitsche grens ; 

Zoo ie het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Uit 's Rijks schatkist wordt een 

reriteloos voorschot beschikbaar gesteld ten 
bedrage van een derde der aanlegkosten, doch 
tot geen hooger bedrag dan j' 560,000, ten be• 
hoeve van den aanleg van een Iocaalspoorweg 
van Stadskanaal over Ter Apel naar de Duitsche 
grens. -

2. Het in artikel 1 genoemde- rentelooze 
voorschot wordt onder voorwaarden, door Ons 
of krachtens Onze machtiging te stellen, toe
gekend aan de voor den aanleg van den aldaar 
genoemden locaalspoorweg op te rich ten naam
looze vennootschap, doch niet dan nadat door 
belanghebbenden bij dien aanleg daarvoor, ten 
genoegen van Onzen Minister van Waterstaat, 
voldoende ondersteuning zal zijn verleend, 
onder geen andere voorw!i"arden dan waarop 
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de. goedkeuring van genoemden Minister zal 
zijn verkregen. 

3. Onze Ministers van Waterstaat en van 
Financien worden _gemachtigd om nlmens den 
Staat. de in on twerp bij deze wet gevoegde 
overeenkomst aan te gaan met d,e Maatschapµij 
tot Exploitatie van Staatsspoorwegen en met 
de in :irtikel 2 bedoelde naamlooze vennoot, 
schap, welke daarin onderscheidenlijk worden 
aangeduid als ,,de Onderneming" en ,,de Maat
schappij", nadat in artikel 1 van dit ontwerp 
~ullen zijn ingevuld: de dagteekening dezer 
wet en het nummer van het Staatsblad, waarin 
zij zal worden afgekondigd, zoomede de dag
teekening van de overeenkomst, tusschen den 
Staat en de in artikel 2 bedoelde naamlooze 
vennootschap te sluiten, waarbij de in laatst
genoe:nd artikel bedoelde voorwaarden zullen 
worden gesteld en de concessie voor den in 
artikel l bedoelden locaa!spoorweg zal worden 
verleend. 

4. De overeenkomst. waarvan bet ontwerp 
bij dflze wet is gevo~gd, is siechts onderworpen 
aan het z0gelrecht naar de oppervlakte van het 
papier, en vrij van het recht van registratie. 

Lasten en bevel en, enz. 
Gegeven ten Paleize Het Loo, den 13den 

Juli 1914. 
WILHELMINA. 

De 3finister van Waterstaat, C. LELY. 

De 3Jinistei· van Finanden, BERTLING. 

(Uitgeg. 1 Au.g. 1914.) 

ONTWERP. 

OVEREENKOMST betreffende den aanleg 
en de exploitatie van den locaalspoorweg 
Stadskanaal-Ter Apel-Diiitsche grens. 

Tusschen: 
1°. den Staat der Nederlanden, vertegen

woordigd door de Ministers van Waterstaat en 
:van Financien, tot het aangaan van deze over
eenkornst gemachtigd bij de wet van den 

2°. de Maatschappij. tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen,-gevestigd, te 1Jtrer.ht, in deze 
overeen)wmst aangeduid als ,,de Onderneming", 
vertegenwoordigd door haren Directeur-Gene
raal handP.lcndo krachtene bei;luit. van de.Alge
meene Vergadering van Aandeelhouders dier 
Maatschappij, gehouden te Amstei·dam, 

3°. de Groningsch-Drentsche Spoorweg
llfaatschappij (Stadskanaal-Ter Apel-Rijks
grens), geve_stigd te Zwolle,_ in deze, overeen
komst aangeduid als ,,de llfaatschappij", ver
tegenwoordigd door 

is het volgende overeengekomen : 

1914. 

Art. 1. De :Maatschappij verbindt zich tot 
den aanleg van· een·locaalspoorweg van Stads
kanaal over Ter Apel naar de Duitsche grens, . 
voor den aanleg en de exploltatie ·waarvan haar 
concessie is verleend bij de overeenkomst, 
welke ter uitvoering van artikel 3 'der wet 
van tusschen 
den Staat en ·de Groningsch-Drentsche Spoor
weg-1\faatschappij (Stadsl/:anaal-Ter Apel
Rijksgrens) onder dagteekening van 
is gesloten. 

Bedoelde overeenkomst wor.dt verder aange
duid als ,,de subsidie-overeenkomst". 

De in het eerste lid genoemde locaalspoorweg 
wordt verder aangeduid als ,,de spoorweg". 

2. Behoudens het bepaalde bij art. 5, ver
bindt zich de Maatschappij den spoorweg, met 
al wat daartoe behoort, te bouwen en_ te vol
tooien, overeenkomstig de daarvoor geldende 
concessie bepalingen, en dien, geheel gereed ter 
exploitatie, aan de Onderneming op te leveren 
binnen den tijd daarvoor in de subsidie-over
eenkomst bepaald, of door den Minister van 
Waterstaat, na de Onderneming te hebben 
gehoord, toegestaan. 

De verplichtingen der :iYiaatschappij ten aan
zien van den bouw van den spoorweg, met al 
wat daartoe behoort, worden geregeld naar het 
tusschen de Onderneming en de Maatschappij 
onder goedkeuring van den Minister van Water
staat, vastgestelde of met onderling goed
vinden later gewijzigde en in beide gevallen ten 
bewijze daarvan onderteekende bouwpro-
gramma. 

3. De onteigeningen, 
gunningen geschieden 
met de Onderneming. 

de aanbestedingen en 
in overeenstemming 

Alle ontwerpen, begrootingen, bestekken, 
voorwaarden van levering worden . in oyerleg 
met de. Onderneming opgemaakt en daarna 
aan de goedkeuring van den Minister van Water
staat onderworpen. 
. De aanvaarding der voorwaar_den, verbonden 
aan ten behoeve van den spoorweg te verleenen 
subsidien, met uitzondering van het voorschot, 
bedoeld in art. 1 van de in art. 1 genoemde 
wet, geschiedt niet dan na verkregen -overeen
stemming met de Onderneming. 

De Maatschappij mag geene verplichtingen 
aangaan jegens derden, die lasten zouden kun
nen opleggen aan de exploitatie, dan in over
eenstemming me:t de Onderneming ... 1n hetgeen 
in overeenstemming met de Onderneming of 
met hare toestemming is vastgesteld kan .de 
Maatschappij geene wijziging brengen, dan met 
schriftelijke toestemming van de Onderneming. 

21 
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Zoowel de Minister van Waterstaat, als de 
Onderneming zijn bevoegd zich, op de wijze 
als hun goeddunkt, te overtuigen dat de uit
voerlng der werken deugdelijk en naar behooren 
geschiedt, volgens de daarvoor vastgestelde 
ontwe1'P~n en bestekken of voo;waarden en 
overeenkomstig het bouwprogramma. 

4. De vergoedingen, verschuldigd voor het 
gebruik van eenig station of baanvak, aan 
eenige onderneming toehehoorende, ten be
hoeve van den spoorweg, komen, voor zoover 
die vergoedingen verschuldigd zijn voor het 
gebruik van werken, ten laste van de Maat
schappij. Voor zoover die vergoedingen ver
schuldigd zijn als bijdrage in kosten van exploi
tatie, komen zij ten laste van de Ondcrneming. 

De onderhandelingen, regelingen en overe.en
komsten tot het verkrijgen van aansluitingen 
aan en gemeenschappelijk gebruik van eenig 
station of baanvak, aan eenige onderneming 
toebehoorende, ten behoeve van den aanleg 
van den spoorweg, worden door de Maat
schappij, in overeenstemming met de Onder
neming, onderschcidenlijk gevoerd en gesloten. 

Onderhandelirigen aangaanda aansluitingen 
aan en gemeenschappelijk gebruik van cenig 
station of baanvak ten behoeve van den spoor
weg niet behoorende tot die, bedoeld in het 
tweede lid van dit artikel, zoomede die aan
gaande aansluitingen aan en gemeenschappelijk 
gebruik van eenig station of baanvak van den 
spoorweg, ten behoeve van spoorwegen van den 
Staat of eenige onderneming, warden uitsluitend 
door de Onderneming gevoerd, die bij dezt, door 
de Maatschappij gemachtigd wordt om de over
eenkomsten deswege tot stand gekomen, ook 
namens de Maatschappij voor den tijd, dat de 
exploitatie van den spoorweg door de Onder
neming wordt gevoerd, a£ te sluiten. 

Overeenkomsten, als in de beide vorige leden 
van dit artikel bedoeld, behoeven de goed
keuring van den Minister van TVater,taat. 

§ 5. De Onderneming belast zich met de 
exploitatie van den spoorweg, terwijl voor hare 
rekening · komt de aanschaffing, ten behoeve 
dier exploitatie, van al hetgeen door haar 
ingevolge art. 11 der overeenkomst van 21 J anu
ari 1890, bekrachtigd bij de wet van 22 Juli 
1890 (Staatsblad n°. 134), voor de exploitatie 
van een Staatsspoorweg moet worden· aan
geschaft. 

Zij verbindt zich de bepalingen van de in 
;irt. 1 genoemde subsidie-overeenkomst, welke 
op de exploitatie betrekking hebben en de 
overige op de :i\faatschappij rustende verplich
tingcn, voor zoover zij de e:i..-ploitatie betreffen 

en in overeenstemming met de Onderneming 
aanvaard zijn, na te leven en e:venzeer de bepa-· 
lingen en voorschriften, voortvloeiende uit 
bestaande en nog te maken wetten en wettelijke 
verordeningen, deze exploitatie betreffende. 
Zij vrijwaart de Maatschappij voor de gevolgen, 
van niet-nakoming van de bepalingen der voor
noemde subsidie-overeenkomst voor zooveel die 
nakoming tot hare verplichtingen behoort of 
afhankelijk is van hare handelingen als exploi
t,mte van den spoonveg. 

Zij verbindt zich dagelijks ten minste vier 
treinen voor reizigers in elke richting over den 
spoorweg te doen · rijden. De vermeerdering 
of vermindering van het aantal verplichte 
treinen, in den vorigen volzin bedoeld, wordt 
in gemeen overleg tusschen den Minister van 
Waterstaat en de Onderneming geregeld. 

6. De llfaatschappij zal de Onderneming 
tijdig v66r de voltooiing van den spoorweg in 
de gelegenheid stellen tot het maken van de 
werken, welke door.deze ingevolge het bepaalde 
bij art. 5 op den spoorweg moeten worden 
aangelegd. 

Zij zal van de aanstaande oplevering van den 
spoorweg, in volgens deze overeenkomst vol
doenden toestand, ten minste drie maanden 
te voren aan de Onderneming kennis geven, 
terwijl laatstgenoemde zich verplicht den spoor
weg in exploitatie te brengen binnen vier weken, 
nadat de spoorweg door haar in•orde is bevon
den, door den Raad van Toezicht op de Spoor
wegdiensten is goedgekeurd en de machtiging 
tot het in exploitatie bren,.:;en vanwege den 
Minister van W'aterstaat, is verleend. 

De overga ve ter exploitatie wordt bij proces
verbaal geconstateerd, op te maken en te 
onderteekenen door gemachtigden van de 
Onderneming en van de Maatschappij. 

Indien .het gedeelte Stadskanaal-Ter Apel 
van, den spoorweg ter oplevering gereed is, 
zal, wanneer de Minister van Waterstaat zulks 
verlangt, dit gedeelte door de Onderneming 
in exploitatie worden gebracht. Het eerste, 
tweede en derde lid van ,dit artikel, zoomede de 
artikelen 5, 7, 8, laatste lid, 10, 12, 13, 14, 18 
en 19 dezer · overeenkomst zijn op zoodanig 
gedeelte van toepassing. 

7. Vom· zoover het onderhoud van den 
spoorweg niet behoort tot de verplichtingen der 
aannemers van den 'aanleg worden gedurende 
de eerste twee jaren·volgende op den dag der in 
exploitatieneming, alle uitgaven van onderhoud 
welke niet den bovenbouw, namelijk de eigen
lijke spoorbaan met wissels en draaisch~jven 
betreffen, door de I\Iaatschappij aan de Onder-
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neming terugbetaald binnen eene maand nadat 
zij haar de desbetreffende rekeningen heeft 
aangeboden en deze door den .Minister van 
Waterstaat zijn goedgekenrd. 

8. Binnen eene maand na het tijdstip, 
waarop de geheele spoorweg twee jaren in 
exploitatie is geweest, heeft eene definitieve 
opneming van den weg en de werken plaats, 
door daartoe door den Minister van Waterstaat, 
de Onderneming en de Maatschappjj aange
wezen personen. 

Van deze opneming wordt een proces-verbaal 
opgemaakt en door hen onderteekend. 

De Maatschappij zal dan tevens aan de Onder
neming ter hand stellen volledige plannen en 
bescheiden, waaruit de constructie der ver
schillende werken blijkt, benevens nanwkenrig 
bjjgewerkte grondplannen, vergezeld van ge
waarmerkte afschriften van alle akten betref
fende de onteigening en alle verdere bescheiden 
en overeenkomsten met derden gesloten, -die 
met de exploitatie van den spoorweg in verband 
staan. 

Indien volgens het proces-verbaal blijkt dat 
de l\faatschappij nog werken van aanleg 
schnldig is, is zij gehonden deze binnen bekwa
men tijd te maken of de kosten ervan te ver
goeden, zoo zij de uitvoering aan de Onder
neming overlaat en de door deze gemaakte 
kosten door den lVIinister van Waterstaat 
warden goedgekenrd. 

Indien de Onderneming na het in exploitatie_ 
brengen, doch v66r het in het eerste lid van 
dit artikel vermelde tijdstip nitbreiding of 
wijziging van de volkomen volgens het bouw
programma afgeleverde werken of we! nienwe 
werken, die niet in het bonwprogramma zijn 
opgenomen, noodig of wenschelijk oordeelt, 
zjjn de bepalingen van art. 9 daarop van toe
passing. 

9. Alle werken tot wijziging, verbetering of 
nitbreiding of wel nienwe werken, welke door 
de Onderneming warden noodig geacht of 
krachtens concessien, wetten en wettelijke 
verordeningen worden opgelegd, alsmede buiten
gewone herstellingen ten gevolge van over
strooming, oorlog, oproer, of welke overmacht 
ook, znllen door de Onderneming warden ge
maakt. 

De Onderneming zal, alvorens dergelijke wer
ken en herstellingen nit te voeren, voor zoover 
zij niet betreffen hetgeen door haar volgens 
art. 5 is aangeschaft, onder overlegging van de 
noodige plannen, bestekken en begrootingen, 
in tweevoud, vergunning tot het maken daa1wan 
vragen aan den Minister van iVaterstaat. 

Indien deze de vergnnning verleent, of, indien 
bij weigering van deze vergnnning, scheids
lieden bedoeld in art .. 21 beslissen dat voren
bedoelde werken voor de behoor!ijke nitoefening 
van den dienst noodig zijn, dan komen de 
kosten ten Iaste van de Maatschappij, doch 
warden door de Onderneming renteloos voor
geschoten. 

Het aldns voorgeschoten bedrag - eventneel 
verminderd als in het eerste en tweede lid van 
art. 10 aangegeven - maakt eene vordering 
nit van de Ondernemiflg op de Maatschappij, 
welke · opeischbaar zal warden op den dag 
waarop de Onderneming den eigendom van 
den spoorweg verkr~jgt en bij het eindigen van 
deze overeenkomst. 

V66r den eersten Mei van elk jaar zendt de 
Onderneming aan den lVIinister van iVaterstaat 
en aan de Maatschappij eene gespecificeerde 
opgave van de bovengezegde kosten, welke in 
het voorgaande jaar gemaakt zjjn. 

Werken, bekostigd op den voet van het 
bepaalde in het derde lid van dit artikel, warden 
geacht dee! nit te maken van den spoorweg. 
Eventneel voor znlke werken aangekochte 
gronden warden in de eigendomsregisters ten 
name der l\faatschappjj gesteld. 

De bepalingen van het derde, vierde en vijfde 
lid van dit artikel zijn ook van toepa,sing op 
alle hierboven bedoelde werken op gemeen
schappelijke baanvakken en stations van 
andere spoorwegen, waarvan de kosten geheel 
of gedeeltelijk volgens de desbetreffende 
overeenkomsten, ten laste van den spoorweg 
komen. 

De Onderneming zal aan de llfaatschappij ter 
hand stellen volledige plannen en bescheiden 
betreffende de ingevolge dit artikel gemaakte 
werken. 

10. De Onderneming ontvangt alle op
brengsten, baten en inkomsten, geene nitge
zonderd, voortspruitende nit de exploitatie 
of het gebruik van den spoorweg en van de 
daartoe behoorende eigendommen, dns oak de 
periodieke vergoedingen, door andere onder
nemingen verschnldigd voor het gemeenschap
pelijk gebruik van · stations of baanvakken, 
behoorende tot den spoorweg, alsmede de baten, 
die door andere ondernemingen in de kosten 
van eersten aanleg van den spoorweg gegeven 
bijdragen mochten opleveren, en de opbrengsten 
nit de verpachtingen van eigendommen enz. 

Tot de bovengenoemde opbrengsten, baten 
en inkomsten behoort niet de opbrengst van al 
hetgeen, blijkens _de in het derde lid van art. 8 
genoemde bescheiden, op het in het eerste -lid 

21* 

I 



·1914 13 JULI. 324 

van dat artikel genbemde tijdstip tot den 
spoorweg behoorde, voor zoover een en antler 
verkocht en niet vervangen wordt ; deze 
opbrengst komt ten goede aan de Onderneming, 
die haar- in mindering brengt van hetgeen zij 
krachtens het vierde lid van art. 9 te vorderen 
heeft. 

Voorts komt de opbrengst van hetgeen inge
volge art. 9 door de Onderneming is gemaakt, 
voor zoover een en antler verkocht en niet ver
vangen wordt ten goede aan de Onderneming, 
die haar in mindering brengt van hetgeen zij 
krachtens het -vierde lid van eveng~noemd 
artikel te vorderen heeft. 

Daarentegen komen ten laste van de Onder
neming alle uitgaven van welken aard oak, 
uit de exploitatie van den spoorweg voort
spruitende, welke niet. bij deze overeenkom~t 
uitdrukkelijk ten laste van de l\faatschapp~j 
warden gebracht. 

De Onderneming verbindt zich tot de ver
zekering van de gebouwen tegen brandschade 
of neemt deze schade ten haren laste. 

De grondbelastingen, waterschaps-, polder
en dijklasten en alle dergelijke die in den regel 
-'op den eigendom van onroerende goederen 
rusten, blijven ten laste van de J\faatschappij. 

De Maatschappij kan controle uitoefenen 
op de opbrengsten en inkomsten van den 
spoorweg en op de voor haar gedane uitgaven, 
bedoeld bij art. 9 en te <lien einde inzage nemen, 
ten kantore van de Onderneming, van de daarop 
betrekkelijke boeken en bescheiden. 

De Onderneming stelt ter beschikking van 
de Maatschappij de maandel~jksche opgaven 
betreffende de opbrnngsten der exploitatie van 
den spoorweg, tot de inzending waarvan deze 
·volgens de in art. 1 genoemde subsidie-overeen
komst verplicht is. 

11. Nadat de spoorweg door de Onder
·neming in exploitatie zal zijn genomen, betaalt 
zij aan de Maatschappij eene som van / 15,000 
per -jaar, eventueel vermeerderd : 

a. met 50 pet. der bruto-ontvangsten boven 
-j 10 per dagkilometer voor zoover zij / 20 per 
dagkilometer niet overtreffen ; 

b. bovendien met 25 pet. der bruto-ont
vangsten boven f 20 per dagkilometer. 

Mochten-in een of meer boekjaren de bruto
ontvangsten minder bedragen dan f 10 per dag
·kilometer, vermeerderd met 4 ten honderd over 
de vordering bedoeld in het vierde lid van 
art. 9 op den 31 December van het betrokken 
boekjaar, dan zal van het krachtens het be

·paalde in het eerste lid onder letters a en b in 
.- een of meer volgende boekjaren verschuldigde 

door de Ontlerneining bij de betaling warden 
ingehouden zoodanig gedeelte - doch niet 
meer dan drie vijfden van het volgens letter a 
en niet meer dan een vijfde van het volgens 
letter b verschuldigde - als noodig is tot aan_
zuivering van het te kart komende. 

Onder bruto-ontvangsten wordt verstaan al 
hetgeen wegens vervoer van personen en goe
deren over den ·spoorweg, volgens de op den 
spoorweg van kracht zijnde tarieven·of naar aan
leiding van gesloten vracht-overeenkomsten, 
door de Onderneming wordt geind. 

De door de Onderneining ingevolge het be
paalde in het eerste lid aan de Maatschappij 
verschuldigde som van / lfi,000, wordt door 
haar in halfjaarlijksche termijnen, verschijnende 
1 Januari en 1 Juli, voldaan, terwijl de uit
keering bedoeld onder a en b geschiedt v66r 
1 Juli, volgende op het jaar, waarover die 
uitkeering loopt. 

Ter bereke.ning van de ontvangsten per kilo
meter wordt de lengte van den spoorweg be
paald door meting langs de assen, . tusschen 
de Dnitsche grens en het midden van het hoofd
gebouw op het station Stadskanaal. 

Dit artikel zal mede toepassing vinden in 
b.et geval bedoeld in het laatste lid van art. 6, 
met dien verstande echter, dat alsdan in het 
eerste lid van dit artikel in plaats van / 15,000 
zal gelezen worden· f 11,000 en dat in het vorige 
lid in· stede van ,,de Duitsche grens" gelezen 

• wordt ,,het midden van het hoofdgebouw op 
het station Ter Apel". 

12. De Onderneming is bevoegd alle tarieven, 
verdeelingen van het verkeer, vracht-overeen
komsten enz. behoudens de goedkeuring van 
den Minister van vVaterstaat, ingevolge de wet, 
zelfstandig vast te stellen, zonder hierover de 
Maatschappij te raadplegen. 

13. De Onderneming is bevoegd op den 
spoorweg kosteloos vervoer toe te staan in alle 
gevallen, waarin zij dit in haar belang wensche
lijk acht. 

De leden van het bestuur der l\faatschappij, 
· te zamen ten hoogste tot een aantal van acht per
sonen, zijn gerechtigd tot vrij-vervoer voor hun 
persoon in de hoogste klasse op den spoorweg. 
· 14. De Onderneming is gehouden den spoor-

weg, met al wat daartoe behoort in goeden staat 
te onderhouden. · 

15. De Maatschappij is niet bevoegd den
spoorweg of hare rechten, uit deze overeenkomst 
en uit de in art. 1 genoemde subsidie-o,vereen
komst voortvloeiende, aan anderen dan aan 
den Staat of aan de Onderneming over te 
dragen of te verkoopen. 
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Zij mag geenerlei verband of last op den 
spoorweg leggen dan met toestemming van den 
Minister van Waterstaat, en van de· Onder
neming. 
- Die toestemming wordt mede gevorderd 

voor, den verkoop voorzien in art. 10, tweede 
en derde lid. 

16. Ingeval de Staat, ingevolge het bepaalde 
bij ,de overeenkomst van 21 Januari 1890, 
bekrachtigd bij de wet van 22 Juli 1890 (Staats
bl,ad n°. 134), de eigendomrnen der Onderneming 
naast dan wel ingeval de Onderneming, inge
volge art. 27 der evengenoemde overeenkomst, 
van hare rechten wordt vervallen verklaard, 
zal de Staat, ten aanzien' van alle uit de tegen
woordige overeenkomst voortvloeiende rechten 
en verplichtingen in de plaats treden van de 
Onderneming, met dien verstande, 'dat hij voor 
het vervolg alle rechten zal uitoefenen, welke 
deze overeenkomst aan de Onderneming tegen
over de Maatschappij toekent, doch tevens 
alle daarbij aan ,fo eerstgenoemde tegenover 
de Maatschappij opgelegde verplichtingen zal 
hebben na te komen. 

17. Bij naasting van de eigendommen der 
Onderneming op ' den voet , als bepaald bij 
art. 39 der overeenkornst van 21 Januari 1890, 
bekrachtigd bij de wet van 22 Juli 1890 (Staats
blad n°. 134), zal de Staat van haar overnernen 
tegen betaling · van het volle bedrag daarvan; 
hare vordering op de Maatschappij, bedoeld 
bij art. 9. Het bedrag dier vordering wordt 
telken jare bij proces-verbaal vastgesteld. , 

' 18. Al hetgeen door de Onderneming, inge
volge art. 5 wordt aangeschaft, wordt geacht 
te ·behooren tot de door haar geexploiteerd 
wordende Staatsspoorwegen, zoodat daarvoor 
zal gelden al hetgeen in de in het vorig , artikel 
bedoelde overeenkornst is bepaald omtrent 
dergelijke voorwerpen, welke door de Onder
neming voor de· exploitatie der Staatsspoor
wegen gebruikt Worden; met uitzondering van 
hetgeen bij art. 41 betreffende de korting is 
bepaald. 

19. De Onderneming heeft ten allen tijde 
het recht om door koop den eigendom te ver
krijgen. van den spoorweg met al · hetgeen de 
Staat volgens de . subsidie-overeenkomst bij 
naasting zou verkrijgen. 

· De dag; waarop de Onderneming· den eigen
dom vari den spoorweg verkrijgt, moet samen
vallen met het ejnde yan een kalenderjaar en ten 
minste · 3 maanden te voren door de Onder-' 
neming aan de Maatschappij schriftelijk zijn
aangezegd: 

Mocht de Onderneming van dit recht gebruik 

maken dan betaalt zij aan de Maatschappij den
zelfden prijs als de Staat in geval van naasting-' 
op denzelfden datu-in ·aan· de Maatschappij 
zou hebben moeten' betalen, vermeerderd met 
een rente van 5· ten honderd 's jaars·van den dag: 
der eigendomsverkrijgirig tot dien der betaling.-

De· Maatschappij verbindt zich · alle mede
werking te zullen verleenen voor de bedoelde 
overdracht vereischt en de daartoe vereischte 
bescheiden te onderteekeri.en, ,op, ·straffe eener 
boete van / 200 'per· dag, ·waarmede de, ovev0· 

dracht door haar toedoen mocht worden verc· 
tr'aagd, welke boete ten opzichte van elk stU:k 
zal ingaan veertie:n dagen nadat de Ondernec,· 
ming aan de Maatscliappij ten opzichte :van 
zoodanig• stuk hare· medewerking zal hebberi, 
gevraagd. 

Voor het gebruik maken van het recht ,van 
aankoop van den spoorweg behoeft de Onder
neming de machtiging van den Minister van 
Waterstaat. 

Ingeval de spoorweg door de Onderneming 
wordt aangekocht, zal : 

1. de 'onderneming' ten aanzien' van alle 
uit de subsidieovereenkomst · voortvloeiende· 
rechten en verplichtingen in de plaats trenen: 
van de l\!Iaatschapp~j, met dien verstande, dat de 
onderneming voor het vervolg alle rechten zal 
uitoefenen, welke genoemde overeenkomst 
aan de Maatschappij tegenover den Staat toe
kent, doch daarbij tevens alle aan haar 'tegen
over den Staat opgelegde verplichtingen : zal · 
hebben na te' komen; . 

2. de Maatschappij aan de tegenwoordige 
overeenkomst geene rechten meer kunnen ont
leenen, doch ook van ·de haa~ daarin opgelegde 
verplichtingen ontslagen zijn. . 

Ingeval na aankoop van den spoorweg door, 
de Onderneming de Staat, ingevolge het, be
paalde bij de overeenkomst van 21 Janu:ari 
1890, bekrachtigd bij de wet van 22 Juli 1890 
'(Staatsblad n°. 134), de eigendommen der Onder
neming 'riaast; dan wel de Oriderneming, inge
volge art. 27 der evengenoemde overeenkomst, 
van hare rechten wordt vervallen verklaard, zal 
de Staat verplicht zijn tegelijkertijd den spoor
weg te naasteii'tegen den in de subsidie-overeen
komst aangegeven naastingsprijs, vermeerderd 
met de op den koop en de levering gevallen 
kosten. · 

20. 'De in overeenstemming met 'de'_Onder
neming en met _.goedkeuring van den Minister 
van Wate:rstaat vastgestelde etatuten der Maat.
schappij mogen · zonder•uitdrukkelijke toestem
ming van dien Minister en van de Onderneming 
niet worden gewijzigd of aangevuld. 
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. 21. Geschillen, uit of ter zake van deze 
overeenkomst tusschen partijen ontstaande, 
worden onderworpen aan de uitspraak van drie 
scheidslieden, met inachtneming van hetgeen 
omtrent zood~nige uitspraak is bepaald bij 
art. 48 van de overeenkomst van 21 Januari 
1890, bekrachtigd bij de wet van 22 Juli -1890 
{Staatsblad n°. 134). 

22. Ingeval de spoorweg door den Staat 
mocht worden genaast, v66rdat tot naasting 
van de eigendommen van de Onderncming 
wordt overgegaan, zal de Staat ten aanzien van 
alle uit de tegenwoordige overeenkomst voort
vloeiende rechten en verplichtingen in de plaats 
treden van de llfaatschappij, met dien verstande 
dat hij voor het ve;volg alle rechten zal uit
oefenen, welke deze overeenkornst aan de Maat
schappij tegenover de Onderneming toekent, 
doch daarbij teve"ns alle aan de eerstgenoemde 
tegenover de Onderneming opgelegde verplich
tingen zal hebben na te komen. 

De Staat verbindt zich nu voor alsdan zich, 
ten aanzien van de schuld der Maatschappij, 
bedoeld bij art. 9, vierde lid, ten tijde harer 
naasting bestaande, te stellen in de plaats der 
Maatschappij, door welke in de plaatsstelling 
de- Maatschappij van die verbintenis zal _ zijn 
ontslagen. 

23. Alle kosten en rechten, op deze overeen
komst vallende, worden gedragen door de 
Maatschappij. 

Aldus in drievoud opgemaakt en onder-
teekend te 's Gravenhage, 

Utrecht, 

De J;J in·ister van W aterstaat, 

De .Minister van Financien, 

De 1l;J aatschappij tot Exploitatie 
van Staatsspoorwegen, 

De Directeur-Generaal, 

De Secretaris, 

De Groningsch-Drentsche Spoorweg-
111 aatschappij (Stadckanaal-Ter 

Apel-Rijksgrens), 

13 Juli 1914. WET, tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van eigen
dommen, noodig voor het maken van een 
verbindingsspoor tusschen het openbaar 
slachthuis der gemeente 's Gravenhage en 
den spoorweg Amsterilam-Rotterdam al
daar, alsmede voor daarmede verband 
houdende werken. S. 323. 

13 Jidi 1914. WET, houdende bepalingen tot 
wering van ziekten van aardappelen. S. 324. 

B{fl. Hand. 2• Kamer 1913/14, n°. 250, 1-5. 
Hand. id. I 913/14, bladz. 2450. 
Ha-nd.1° Kamer 1913/14, bladz. 533,537,541. 
WIJ WILHELMii~A, ENZ .... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat, volgens artikel 3 van.de "et van 17 Juli 
1911 (Staatsblad n°. 212), houdende bepalingen 
tot wcring en bestrijding van ziekten van 
cultuurgewassen en van voor cultuurgewassen 
schadelijke dieren, de algemeene maatregel van 
bestuur van 23 Januari 1914 (Staatsblad n°. 25), 
Jioudende bepalingen tot wering van ziekten 
van aardappelen, behoort te worden vervangen 
door eene regeling bij de wet ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Tot wering van de aar_dappelwrat

ziekte (zwarte schurft, ,,black 1,.cab"), veroor
zaa,kt door Ohrysophlyctis enclobiotica, en 
van de poederschurft, veroorzaakt door Spon
gospora subterranea, kan door Ons de in- en 
doorvoer van aardappelen uit bepaald aange
wezen landen worden verb_oden of niet dan 
voorwaardelijk worden toegestaan. 

2. Het is verboden aardappelen, waarvan 
de in- of doorvoer voorwaardelijk is toegestaan, 
in- of door te voeren langs andere dan de door 
Onzcn Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel aan te wijzen eerste kantoren. 

3. Indien in- of doorvoer van aardappelen 
is toegestaan onder voorwaarr)e van vooraf
gaand onderzoek, wordt voor dat onderzoek 
vergoeding van kosten geheven naar een door 
Ons vast te stellen tarief. 

4. Deze wet kan worden aangehaald onder 
den titel van ,,Aardappelwet". 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Het Loo, den 13 Juli 

1914. 
WILHELMINA. 

De Nin. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
TREUB. 

(Uitgeg. 31 J,a,: 1914.) 

13 Juli 1914. W1<;T, tot instelling van een 
Bouwfonds voor het Departement. van 
Binnenlandscbe Zaken. S. 325. 

WIJ WILHELMJN A, ENZ ... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat bet wenschelijk is voor de sticbting en 
afwerking van gebouwen, ressorteerende onder 
het Departement van Binnenlandscbe ·Zaken, 
een afzonderlijk fonds in het !even te roepen; 

Zoo is bet, dat Wij, den Raad van-State, enz. 
Art. 1. Er wordt een fonds ingesteld tot 
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het stichte11 en afwerken van gebouwen res
sorteerende onder het Departement val) Bin
nenlandsche Zaken. 

2. Van dit fonds, genaamd ,,Bo_uwfonds voor 
het Departement van Binnenlandsche Zaken", 
worden de inkomsten en uitgaven jaarlijks 
bij afaonderlijke begrooting vastgesteld. 

Het beheer van die begrootingen heeft plaats 
door Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken 
en is onderworpen aan dezelfde. regelen als het 
beheer van de algemeene begrooting van Staats
uitgaven. 

3. Ten laste van de begrooting van het in 
artikel 1 bedoelde fonds worden gebracht: 

a. de uitgavcn voor de in artikel 1 ver
melde gebouwen met inbegrip van d_e kosten 
van eerste inrichting en meubileering; 

b. wanneer de inkomsten, bedoeld in arti
kel 4, sub a, b en c zulks toelaten, eene 
uitkeering aan 's Rijks Middelen tot terugbe
taling van het onder d van artikel 4 bedoelde 
voorschot uit 's Rijks schatkist, tot zoodanig 
bedrag als telken jare uit de in artikel 4, onder 
a, b en c bedoelde inkomsten daarvoor zal 
kunnen worden bestemd. 

4. Tot dekking van de uitqaven, begrepen 
in de begrootingen bedoeld bij artikel 2, worden 
bestemd en bij de wetten tot vaststelling van 
de begrootingen aangewezen : 

a. eene bijdrage ·welke daartoe telken- jare 
op het Hoofdstuk der Staatsbegrooting be
treffende bet Departement van Binnenlandsche 
Zaken wordt uitgetrokken ten bedrage van een 
millioen tweehonderd zestig duizend gulden, 
welke som voor zooveel de jaren 1916 en 
volgende betreft wordt: 

vermeerderd met een bedrag van 2 pet: van 
het totaal van het in vorige jaren ingevolge 
het bepaalde bij artikel 8 onder a ten Iaste 
van het fonds gedane uitgaven, voor zoover 
die niet meer dan 60 jaar geleden zijn gedaan, 
en 

verminde,·d met hot bedrag dat voor elk jaar 
is aangegeven in den bij deze :wet gevoegden 
staat. 

Wanneer echter in eenig jaar de aldus be
rekende bijdrage, vermeerder_d met de inkom
sten onder b en· c hierna vermeld, meer zoude 
bedragen ·dan de sum, welke noodig is tot 
dekking van de uitgaven bedoeld in artikel 8 
onder a en tot terugbetaling van aan bet fonds 
verleende voorschotten als · hierna onder d bc
doeld, dan wordt de bijdrage verminderd tot 
het voor .die dekking en die terugbetaling be
noodigde bedrag; 

b. de toevallige baten, welke uit de stichting 

en afwerking van de bij deze wet bedoelde 
gebouwen kunnen voortvloeien; 

c. het vermoedelifk batig slot der rekening 
van ontl'angsten en uitgaven wegens de bij 
artikel 2 bedoelde begrootingen over het voor
afgaande dienstjaar; 

d. voor zoover zulks noodig is tot dekking 
der in artikel 8 sub a bedoelde_ uitgaven, een 
voorschot uit 's l:Ujks schatkist als noodig is 
tot voorlo~pige dekking der in artikel 8, onder 
a, bedoelde uitgaven boven de onder a, b enc 
van artikel 4 bedoelde ,inkomsten. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Het Loo, den 13den J uni 

1914. 

WILHELMINA. 
De MiniBter van Binnenlandsche Zaken, 

CORT V. D. LINDEN. 

De Minister van F'inanciiin, BE&TLING. 

(Uitgeg. 22 Aug. 1914.) 

STAAT, bedveld in artikel 4 van de wet tot 
instelling van een Bouwfonds voor ltet 
Deparlement van Binnenlandsche Zaken. 

1916 .••••.. 1941: ...... 128,000 
1916 .•••... 4,000 1942 ...•... 135,000 
1917 ••.•... 11,000 l!l48 ....... 141,000 
1918 ...••... 14,000 1944 ....... 146,000 
1919 •.•...• 28,000 1946 ....... 149,000 
1920 .•..... 24,000 1946 ....... 167,000 
1921. ...... 26.000 1947 ....... 167,000 
1922 ....... 26,000 1948 .••.... 176,000 
1928 •...... 26,000 1~49 .....• , 188,000 
1924 •...... 26,000 1960 ....... 202,000 
1926 ••...•. 29,000 1961. ...... 214,000 
1926 ..••... 81,000 1952 ....... 227,000 
1927 ....... 87,000 1958 ....... 246,000 
1928 ...•... 45,000 1964 ....... 264,000 
1929 ......• 49,000 1966 ....... 279.000 
1980 ..••... 66.000 1956 ....... 296,000 
1981. •••... 76,000 1957 ....... 814,000 
1982 ....... 89,000 1968 ....... 882,000 
1988 •.•.... 97,000 196(1 ....... 859,000 
11J84 •.•.... 106,000 1960 ....... 388,000 
1986 ••..... 114,000 106] ....... 414,000 
1986 •...•.. 117,000 1962 ....... 482,000 
1987 ....... 120,000 1963 ....... 449,000 
1988 .•...•. 122 000 1964 ....... 465,000 
1939 .... : .. 12a'.oob Ul65, en vol-
1940 ....... 124,000 gentle jaren. 403,000 

18 Juli 1914. MISSIVE van den Minister van 
Oorlog aan de Commissarissen der lionin
gin. in de provincien, beireffende kleeding
stukken voor landweerplichtigen. 

lk heb de eer U te berichten, dat door mij 
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i~-bepaald, dat maatkleedirigstukken, bestemd 
voor landweerplichtigen, woonachtig in ge
rrieenten, waar geen garnizoensklcedingmaga
zijn is gevestigd, door de magazijnmeesters, 
hoofden' der centrale magazijnen van militaire 
kleeding en uitrusting, recb.tstreeks behooren 
te ·worden gezonden aan de burgemeesters der 
betrokken gemeenten, · ten eind~ door de 'zorg 
van die"' autoriteiten aan belanghebbenden te 
worden nitgereikt. 

·Aangenaam zal het mij zijn, indien U de 
betrokken burgemeesters in Uwe provincie 
met het vorenstaande in kennis zoudt willen 
stellen en hun zoudt willen verzoeken de 
hiervoren bedoelde, door mij r.oodig geachte, 
medewerking te verleenen. (Gem.-stem.) 

14 Juli ·1914'. llESLUIT, houdende beslissing 
dat bij de beantwoording der vraag, welke 
der cinderwijzers voor de toepassing van 
art. 59, der Wet tot regeling van het 
lager onderwijs als verplicht moeten worden 
aangemerkt, moet worden gelet op het 
aantal dienstjaren der onderwijzers. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op bet beroep, ingesteld door 
het · R. K. ·Parochiaal Armbestww· te · Helden 
(dorp) tegen het besluit van Geoe·p·uteerde 
Staten van ·Limlmrg van o Maart 191"4, ·1e af
deeling, L• ·554;7 A.1 , genomen op de aanvrage 
van h_et ·bestuur der bijzondere l:igere ·school 
van.- genoemd A.rmbestuur in de kom· van 
He/den (dorp) ter verkrijging van de Rijtrnbij: 
dragen, bedoeld in art. 59 der wet"tot·regeling 
van bet lager 6nderwijs, ove~ het · jaar 1913 ; 

Den_ Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van 'Bestuur, geh_oord, advies van 
16 Juni 1914, no. 156; 

Op· .de voordracht van Onzen Mini"ste1' van 
Birii;ienlandsche Zaken van 10 Juli 1914, no. 
11890,' afdeeling Onderwijs ; 

Overwegende, dat Gedeputeerde Staten bij 
bovenvermeld besluit de Rijksbijdrage:Ii ·voor 
deze school over 1913 bepaald hebben. op 
f 2229.58½, daarbij overwegende, da:t· vb0r de 
onderwijzeres B!!:-MA-Grs-ScHRiiDER teri _on: 
rechte wordt aanspraak gemaakt op een 'Hijks
bijdrage van f 218.75 verband houdende met 
de minimum-jaarwedde als ondenvijzeres van 
biJstand met 18 dienstjaren, in plaats van··op 
f 75.83½, berekend naar de Rijkgbijdrage als 
surnumerair onderwijzeres van 16 September 
tcit 31 December 1913; 

d'at vai{ het basluit van Gedeputeerd(). Staten 
het Schoolbestuur bij on·s in.berciep is gekomen, 
daarbij ·aaiivoe·rende, dat bet meent a"iinspraak 

te hebben op eene Rijksbijdrage zooals uit een 
bij het beroepschrift overgelegden staat model 
L, blijkt; dat van 16 September 1913. tot e~ 
met 31 December 1913 1\Iej. D. J. Tu.JMER
MANS als surnumeraire leerkracht werkzaam 
was, terwijl Gedeputeerde 8taten als zoodanig 
Mej. B. Jl,L G. ScHRiiDER hebben beschouwd; 
dat bij de eerste aanvraag Mej. TnIMERMANS 
biJ vergissing als verplicht is opg-rgeven. 
· Overwegende, dat over bet tijdvak 16 8ept. 
1913-31 December 1913 voor twee verplichte 
onderwijzeressen en voor een onverplichte on
derwijzeres van bijstand aanspraak op Rijksbij
dragen' kan worden gemaakt ; 

dat nu over bedoeld tijdvak voor die ver
plichte onderwijzeressen van bijstand; Rijks
bijdragen zijn aangevraagd, behoort te worden 
beslist welke onderwijzeres als onverplicht. 
moet worden aangemerkt; 

dat hierbij in aanmerking moet worden ge
nomen, dat de onderwijzeres B. M. G. ScHna
D~:R, die, als waarnemen·d hoofd der school 
fungeerde, een aanmerkelijk grooter ·aantal 
dienstjaren heeft dan de andere onderwijzeres
sen, terwijl de onderwijzeres S. H. M. KELLER· 
M.ANN nagenoeg ticn dienstjaren meer telt 'dan 
de onderwijzeres ·D. J. TrMMERMANR; 

· dat onder deze omstandigheden_ de onder
wijzeressen B. M. G. ScaRiiDER en S. H. M. 
KELLERMANN als verplichte onderwijzeressen 
van bijstand moete'n worden nangemerkt en 
de onderwijzeres D. J. T!.MMERMANS a\s· on, 
v·erplichte onden~ijzeres van bijstand; . 

Gezien de we( tot ·regeling van het Lager' 
Onderwijs ; · 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
. met wij~iging van het bestreden besluit, het 
bedrag der l:{ijksbijdrage voor deze school 0':7er 
1913 vast te stellen op f 2302.50_. · 

Onze Minister van !3innenlandsche Zaken 
is belast, enz. (W. v. ·n. B. A.) 

16 ,juzi 1914. BEsLUIT, houdende beslissing·ctat 
een door den gemeenteraad krachtens art. 27 
derWoningwet uitgevaardigd bouwverbod 
niet voor 'goedkeuring vatbaar is, Wanneei' 
het r;;adsbesluit. waa1·bij de grond op wel'. 
ken het verbod zal drukken, is besb,imd 
voor den aanleg vai1 eene straat, eene 
gracht of een plein, niet reeds bestond op 
het ·ooirenblik dat het r'aadsbesluit, het 
bouwve~b◊-d inhotidende, in ontwerp op de' 
gemeente-secretarie ,ve.rd ter visie 'gelegd. 

WrJ WILHELnHNA, ENz. · · 
Beschikkende op het beroe1i, ingesteld door 
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den Raad der gemeente Zevenaar tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Gelde1·
land van 17 Maart 1914, No. 202,' waarbij 
goedkeuring te onthouden aan het besluit van 
dien Raad van 7 l\faart 1914, No. VIII, tot 
vaststelling van eene verordening houdende 
verbod tot bouwen in verbarid met een plan 
van uitbreiding van de kom der gemeente 
Zevenaar; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen va11 Bestuur, gehoord, advies van 
16 Juni Wl4, No. 168; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zuken van 13 Juli 1914, No. 
7233, afdeeling Volksgezoridheid en Armwe~ 
zen; 

Overwegende: dat de Raad der gemeente 
Zevenaar bij besluit van 7 l\Iaart 1914 No. VllI 
eene verordening heeft vastgesteld houdende 
verb0d tot bouwen in' verband met een plan 
van uitbreiding van de kom , der gemeente 
Zevenaar, dit, na ingewonnen advies van de 
Gezondheidscommissie, na ter-visie-ligging en 
na een voorafgaand raadsbesluit van denzelf
den dag, No. VII, waarbij de grond is aange
wezen, welke in de naaste toek<imst voor den 
aanleg en voor de verbreiding eener straat zal 
zijn bestemd ; 

dat Gedeputeerde Staten van Gelder/and bij 
besluit van 17 Maart 1914, No. 202, hunne 
goedkeuring aan hP-t raadsbesluit onthouden, 
daarbij aan den· Raad te kennen gevende, dat, 
¼ooals volgt uit de bepalingen van art. 27 der 
Woningwet, in het bijzonder uit het vierde 
lid, - het besluit houdende een bouwverbod-; 
en het in _art. 27, lid 1, bedoelde ,,vocirafgaande" 
besluit niei in dezelfde raadsvergadering kun
nen worden genomen; dat derhalve voorschre-

, ven verordening ih strljd · i:net de wet is 
vastgesteld, op dien grond niet v0or goedkeu
ring door Gedeputeerde Staten. in aanmerking 
kan komen en die goedkeuring derhalve daaraan 
inoet worden · on thouden : 

dat de gemeenteraad van liet besluit van 
·Gedeputeerde Staten bij Ons in beroep is 
gekomen, daarbij aanvoerende, dat naar 's Raade 
meaning hier geen strijd met de wet aamvezig 
is, daar toch de wet niet bepaalt, hoe lang 
het ecne be8luit aan het andere mciet v<ioraf
gaan, zoodat het voldoende is, wanneer het 
b'esluit houdende een bouwverbod wordt voor
afgegaan ·door eeii besluit, houdende aanwijzing 
of 'bestemming _vaii den betr<ikke'n ·grond; dat 
hierop ook · uitdrukkelijk is gelet, blijkende 
hieruit, dat het ,.Voorafgaande raadsbesluit" 
we~d vast:gest~ld 'als pimt' VII en ·het raads-

besluit houdende een bouwverbod als punt VIII 
der agenda, en daarop bij de inzending van, 
bet raadsbesluit a·an · Gedeputeerde Staten ook 
nadrukkelijk is gewezen; dat door Burgerilees
ter en Wethouders in de raadsvergadering 
van 29 Januari 1914 werden aangeboden een 
ontwerp-raadsbesluit houdende plan van nit· 
breiding van de .kom (het z.g. voorafgaande 
raadsbes\uit) en een ontwerp-raadsbesluit hou
dende een bouwverbod, beide ontwerp-beslniten 
als bedoeld in art. 27 der woningwet, met 
welke ontwerpen, behoudens eene kleine aan
vulling, de Raad zich in beginsel heeft ver
eenigd; dat beide raadsbesluiten in zoodanig 
nauw. verband tot elkaar staan, dat zij zooveel 
mogelijk met elkander moeteii overeenstemmen 
en een gelijktijdige voorloopige behandeling 
of beoordeeling door den gameenteruad daarom 
zeer gewenscht mag heeten, waardoor het 
advies van de Gezondheidscommissie meer 
waarde krijgt, omdat in de ontwerpen dan 
reeds 'de geest van den Raad is neergelegd ; 
dat door de gevolgde handelwijze een geregelde 
gang is verzekerd en de Raad derhah-e meent 
dat de wet ten deze juist en practisch is 
toegepast; 

Overwegende, dat artik~l 27 der woningwet, 
door voor het uitvaardigen door den· Raad 
van het daarin b'edoeld bouwverbod den eisch 
te stellen clat dit verbod moet betreffen, grond, 
welke ingevolge een· voorafgaand raadsbesluit 
in de naaBte toekomst voor den aanleg van• 
een straat, eene gracht of een plein is bestemd;
ervan uitgaat, dat het raadsbesluit, het bouw
verbod inhoudende, moet steunen op het 
raadsbesluit waarbij de groild, op welken-het 
verbod zal drukken, wordt .bestemd voor straat, 
gracht of plein; 

dat dit medebrengt dat dit laatste besluit 
moet bestaan als het ontwerJ> van het'besluit, 
dat het bouwverbod inhoudt krachtens :het 4e 
lid van artikel 27 wordt: ter visle gelegd en 
het hierom niet voldoende is dat op dit oogen
blik nog· slechts het ontwerp van het bestem
mingsbesluit ter tafel ligt om in dezelfde , 
vergadering waarin tot het bouwverbod wor,lt 
beslote·Il', te "'orden vastgesteld, zij het dat 
deze vaststelling voorafgaat aim het besluit 
hetwelk het bouwverbod inhoudt; 

dat, ware het anders, het ontwerp-bestem
mingsbesluit nog nadat het ontwerpbesluit, 
het · bouwverbod ·betreffende, heeft ter visie 
gelegen zbu kunnen worde~ gewijzigd of aan' 
gevuld; gelijk het ih dit geval nog aangevulcl 
schijnt te· zijn, en op deze wijze het doe] dat' 
de wet voor o·ogen heeft met haren eisch dat 



1914 17-21 J tr LI. 330 

het raadsbesluit tot bestemming van den grond 
aan dat, waarbij daarop het bouwverbod wordt 
gelegd, moet voorafgaan, zou worden verijdeld; 

dat Gedeputeerde Staten dus terecht hebben 
geoordeeld dat bet door den Raad der gemeente 
Zevenaar uitgevaardigd, aan hunne goedkeuring 
onderworpen, bouwvE,rbod niet voor goedkeu
ring vatbaar is, nu het raadsbesluit waarbij 
de grond op welken het verbod zal drukken 
is bestemd voor den aanleg van eene straat, 
eene gracht of een plein, niet reeds be_stond 
op het oogenblik dat het raadsbesluit het 
bonwverbod inhoudende, in ontwerp op de 
gemeente-secretarie werd ter inzage gelegd; 

Gezien ,de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

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

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

17 Jtdi 1914. BESLUIT van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken betreffende de. zit
ting van de hoofdstembureau's in verband 
met de verkiezing van leden van den raad 
der gemeente Hengelo. 

De Minister van Binnenlandscbe Zaken; 
Gelet op art. 93, derde lid, der Kies wet; 
Heeft goedgevonden, na ingewonnen advies 

van Gedeputeerde Staten van Overijssel, te 
bepalen, dat in de kiesdistricten voor de ver
kiezing van leden van den raad der gemeente 
Hengelo (Overijssel), de zitting van de boofd
stembureau's tot het vaststellen van den uit
slag der verkiezing gebouden wordt onmid
dellijk na afloop van de werkzaamheid, bedoeld 
in 11rt. 92, eerste zinsnede, der Kieswet. 

• 's Gravenhage, 17 Juli 1914. 

Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal, (gel.)-J. B. KAN. 

21 Juli 1914. BEBLUIT, houdende beslissing, 
dat op grond zoowel van bet stelsel als 
van de geschiedenis der Pensioenwet voor 
de gemeente-ambtenaren 1913, bet _niet aan
n emeli,ik is,. dat in het on<lerhavige geval, 
niet voorzien bij de wet, rekening zou 
moeten of mogen worden gehouden met 
een korter _tijdvak dan van vijf dienstjaren. 

Wr.i-· WJLHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op de aanvrage om pensioen 

van W. H. F. Baron VAN HEEMSTRA, eervol 
ontslagen Burgemeester van IJeventei·; 

Gezien bet daarover door den Pensioenraad 
voor de gemeente-ambtenaren uitgebracht ad
vies van 28 Februari 1914, n°. 3; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schilen van Bestuur, gehoord, ad vies van 24 J uni 
1914, n°. 124; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van 16 Juli 1914, n°. 59, afdeeling 
Pensioenen; 

Overwegende : dat de Pensioenraad voor de 
gemellnte-ambtenaren O1,s bij zijn bovenver
meid ad vies in overweging heeft gegeven, aan 
den belangbebbende, met ingang van I ~o
vember l913, een jaarlijksch pensioen toe te 
kennen van f 2278 's jaars, daarbij aanvoerende, 
datde belangbebbende bij Koninklijk besluit van 
18 October 1913, n°. 52, met in gang van 1 N ovem
ber 1913 eervol is ontslagen; ciat zijn diensttijd, 
bedoeld in artikel 15a der Pensioenwet voor 
de gemeente-ambtenaren 1913, van 1 maand, 
vereenigd met den overigen, volgens artikel 15b 
dier wet in aanmerking komenden gemeente
hjken dienst van 46 jaren, 1 maand en 29 dagen, 
een tijdvak uitmaakt van 46 jaren, 2 maanden 
en 29 dagen; dat bij, geboren 12 April 1842, 
den leeftijd van 65 jaren beeft bereikt ; dat de 
aanvrage is ingediend binnen een jaar na het 
tijdstip, waarop het recht op pensioen werd 
verkregen; dat artikel 8, 1• lid der wet als 
regel stelt, dat bet pensioen voor elk jaar van 
den diensttijd een zestigste bedraagt van het 
bedrag dat den gemeente-ambtenaar over zijn 
laatste vijf dienstjaren als gemeente ambtenaar 
gemiddeid per jaar tot pensioensgrondslag heeft 
gestrekt; dat, ofschoon nu deze bepaling naar 
luid van artikel 4 der wet houdende alge
meene ·bepalingen der wetgeving. van het Ko
ninkrijk, alleen voor het toekomende verbindt 
en derhalve de gevolgen niet regelt van toe
standen, die hebben bestaan v66r. 1 October 
1913, den dag waarop de pensioenwet voor de 
gemeente-ambtenaren 1913 is in werking ge
treden, zij in de gevalien ais het onderwerpe
Jijke, waarin zoowel v66r als na 1 October 
1913 bewezen gemeentelijke diensten voor de 
berekening van den diensttijd in aanmerking 
komen, analogice beboort te worden toegepast; 
dat het met den geest en de bedoeling der 
wet toch onve~eenigbaar is, dat een pensioen, 
hetweik over den vollen diensttijd van den 
ambtenaar, in het ouderhavige geval over meer 

.dan 40,. jaren, moet worden berekend, geregeld 
· zou worden ·naar den grondslag die sedert 
1 October 1913, in cusu dus gedurende slechts 
1 .maa~d heeft gegoiden en zulks terwijl voor 
de inkoopsom der v66r 1 October 1913 bewe-
7.en diensten, krachtens artikel 63 det wet, de 
voor dut tijdstip genoten belooningen tot maat
staf strekken ; dat de wetgever zoo zeer gewild 
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nieeft, dat de berekening der pensioenen van 
de gemeente-ambtenaren zou gescbieden. naar 
bet gemidde!de van den pensioensgrondslag 
over 5 jaren, dat bij daarvoor in artikel 8, 2• 
en 3• lid,' ook in aanmerking bracbt de grond
slagen, die de te pensionneeren gemeente
ambtenaren gedurende dat tijdvak, v66r dat bij 
zijne ·gemeentelijke betrekking aanvaardde, 
eventueel als burgerlijk ambtenaar, sls leer
aar of als onderwijzer mocbt bebben ver
kregen; 

dat in de Memorie. van Toelicbting-op bet 
ontwerp der Pensioenwet voor de gemeente
ambtenaren voorts (ad artikel 8, 2• lid) uit
drukkelijk is te kennen gegeven, dat voor deze 
ambtenaren gedacbt is aan eene gelijksoortige 
regeling als die welke geldt voor de onder
wijzers aan bijzondere lagere scbolen en die is 
neergelegd :in art. 63 der wet tot regeling van 
bet Lager Onderwijs, laatstelijk gewijzigd bij 
de wet van 23 September- 1911 (Staatsblad 
n•. 299); dat uit niets blijkt, dat op dit punt 
tusscben de Regeering en de. Staten-Generaal 
verscbil van gevoelen zou bebben bestaan; 
wesbalve de -Pensioenraad beeft gemeend; dat 
er termen bestaan voor berekening van het 
pensioen van · den belanghebbende naar 1/60 
voor ieder ·dienstjaar van de middelsom der 
van -1 November 1908 tot en met 31 Decem
ber 1912 en van 1 Januari 1913 tot en met 
30 September 1913 in zijne gemeentelijke be
trekking genoten belooningen respectievelijk 
ten- bedrage van f 3300.- en f 400.- 's jaars 
en. den van 1 October 1913 tot en met 31 Oc
tober 1913 voor hem als gemeente-ambtenaar 
in den. zin .der wet aan te nemen pensioens
grondslag ad f 4000.-; en bij ·op grond van 
bet bovenstaande van oordeel is, dat de be
langbebbende volgens· de artikelen 3a en 15a 
en b der wet recbt beeft op een pensioen van 
f 2277.78, zijnde bet maximum of bet twee 
derde gedeelte der voormelde middelsom; 

dat, nadat bet advies van den Pensioenra/ld 
aan den belanghebbende in afscbrift was mede
gedeeld, deze· bet verlangen heeft te kennen 
gegeven dat daaromtrent bet -gevoelen mocht 
worden ingewonnen van de Afdeeling van den 
Raad van State voor de Gescbillen van Be
stuur, daarbij aanvoerende, dat de wet zijns 
inziens in deze onjuist is toegepast; 

dat in de· ·openbare vergadering va,n de!! 
Raad van State, Afdeeling voor de gescbillen 
van bestuur, namens den belanghebbende door 
diens gemachtigde is betoogd, dat bij de be
rekening van zijn pensioen, ook over bet aan 
1 Ociober 1913 voorafgaa11de tijdvak zijner 

laatste dienstjaren, uitsluitend die pensioens
grondslag moet gelden, welke voor hem te 
rekenen. van 1 October 1913 door Onzen Mi
nister van Financien is vastgesteld; 

Overwegende, dat bij de Pensioenwet voor 
de gemeente-ambtenaren 1913 als regel is aan• 
nomen, dat evenals bet pensioen van den Bur
gerlijken .Rijksambtenaa, ,bet pensioen van den 
gemeente-ambtenaar wordt berekend naar een 
gemiddeld bedrag genomen gedurende vijf 
dienstjaren ; 

dat aan dezen rege! ook dan wordt vastge
bouden in bet geval dat de belangbebbende 
als gemeente-ambtenaar een diensttijd van 
minder dan vijf jaren beeft, docb andere bij 
wet genoemde betrekkingen beeft bekleed ; 

dat de uitzonderingsgevallen, in welke voor 
de berekening een korter tijdvak dan vijf jaren 
in aanmerking mag worden genomen, uitdruk
kelijk in de wet zijn bepaald ; 

dat ook uit de gescbiedenis van de totstand
koming van de wet blijkt, dat met bewustbeid 
de bovengenoemde regel is gewi!d.;. 

dat toch en in bet Voorloopig Verslag en 
bij de beraadslagingen te vergeefs is aange
drongen om in plaats van vijf jaren een of 
drie jaren te stellen ; 

dat voorts, bijaldien de berekening naar_ den 
laatsten pensioensgrondslag zal gescbieden, dit' 
in de wet wordt uitgedrukt, zooals in artikel 6 

van de Weduwenwet voor de gemeente-amb
tenaren 1913 ; 

dat op grond van een en ander bet niet aan
n emelijk is dat in bet onderbavige geval, niet 
voorzien . bij de wet, rekening zou moeten of 
mogen wo~den gebouden met een korter tijd, 
vak dan van vijf jaren en alzoo, zond9r eenige 
bepaling, de wetgever voor ta! van ambtenaren 
als de belangbebbende eene regaling zou beb
ben bedoeld welke uitdrukkelijk nocb voor de 
gemeente-ambtenaren, nocb voor de burgerlijke 
Rijksam btenaren is gewild ; 

dat alzoo, bij ontstentenis van eene uitdruk
kelijke bepaling, overeenkomstig de bedoeling 
van den. wetgever wordt gebandeld door bet 
pensioen van den -belangbebbende te berekenen 
in voege als is geschied in bet udvies van den 
Pensioenraad ; 

Overwegende, dat overigens tegen het aldus 
,berekend bedrag geen bezwaren zijn ingebracht 
en bet pensioen met juistbeid is berekend ; 

Gezien de Pensioenwet voor de gemeente
ambtenaren 1913; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
aan W. H. F. Baron VAN HEEMl>TR.A., eer

vol ontslagen Burgemeester van Devenfer, met 
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ingang van l November 1913 een jaarlijksch 
pensioim toe te kennen van f 2278.-. 
· Onze Minister van Financien' is belast, enz. 

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

22 Juli 1914. BESLUIT, tot gelijkstelling van 
den spoorweg van Groenlo naar het station 
Lichtenvoorde-Groenlo (van den Neder
landsch-Westfaalschen spoorweg), met de 
spoorwegen, waarop geen antler vervoer. 
dan personenvervoer binnen eene gemeente 
plaats heeft. S. 326. 

Wu WILHEJ;.MINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 4 Maart 1914, n°. 220, Afdeeling 
Spoorwegen ; 

Overwegende, dat het gewenscht voorkomt 
den spoorweg van Groenlo naar het station 
Lichtenvoorde-Groenlo (van den Nederlandsch
Westfaalschen spoorweg), waarop in hoofdzaak 
geen ·antler vervoer plaats heeft dan dat van 
personen hinnen eene gemeente, tot weder
opzeggens toe gelijk te stellen met de spoor
wegen waarop geen antler dan zoodanig ver
voer plaats heeft ; 

Gezien artikel 4 der wet van 9 Juli 1900 
(Staatsblad n°. 118) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
17 Maart 1914, n°. 46) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Waterstaat van 18 Juli 1914, no. 251, 
Afdeeling Spoorwegen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
den spoorweg_ van Groenlo naar het station 

Lichtenvoorde-Groenlo (van den Nederlandsch 
..:....westfaalschen spoorweg) tot wederopzeggens 
toe gelijk te stellen met de spoorwegen, waarop 
geen antler vervoer dan personenvervoer binnen 
eene gemeente plaats heeft. 

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

Ret Loo, den 22sten Juli 1914. 
WILHELM IN A. 

De 2;[inister van Waterstaat, 0: LELY. 
(Uitgeg. 12 Aug. 1914.) 

22 Juli 1914. BESLUIT, tot nadere wijziging 
van het Binnenvisscherijreglement. S. 327. 

WIJ WILHEL:\'IlNA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Landbouw, Nijverheid en Handei van 8 Juni 
1914, n°. 3396, afdeelini; Ni,iverheid; 

Gelet op de Visscherijwet (-wet van 6 Octo
ber 1908, Staatsblad n". 31] ), gewijzigd bij de 

wet van 8 Februari 1912 (Slaatsblad n°. 66i 
en op het Binnenvisscherijreglement (Ons be
sluit van 15 April 1911, Staatsblad n°. 119, 
laatstelijk gewijzigd hij Ons besluit van 28 Mei 
1913, Staatsblad n°. 193); 

Den Raad .van State gehoord (advies van 
7 Juli 1914, n°. 21) ; 

Gezien het nader rapport van ,Onzen voor
noemden Minister van 18 Juli 1914, n°. 4483, 
Afdeeling Nijverheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art.· 1. Bet Binnenvisscherijreglement als 

volgt te wijzigen : 
I. In artikel 8 word t tusschen de letters f 

en g ingevoegd een nieuwe letter, luidende: 
,,if. een schakel, • waarvan de maaswijdte 

kleiner is dan 45 m.M. ;". 
II. In artikel 12, tweede lid, letter b, wordt 

in plaats van ,,kruisnet", gelezen: ,,kruisnet, 
de geel". 

III. In artikel 16, eerste lid,· letter c, wordt 
in plaats van ,,40", gelezen : ,,30". 

2. Dii· besluit treedt in werking op ,de_n 
tweedcn dag na dien der dagteekening van het 
Slaatsblad en van de Staatscoiirant, waarin het 
is geplaatst. 

Onze .Minister van Landbouw, Nijverheid_ 
en Handel is belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat in het Staatsblad en gelijktijdig 
in de Staatscourant zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift .za:l warden gezonden aa~. 
den RHad van State. 

Het Loo, den 22sten Juli 1914. 

WI L HE L M IN A. 

De Min. van Landbowv, Nijverheid en 'Handel; 
TREUB. 

(Uitge_q. 5 Aui 1914.) 

27 Juli 1914. BESLUI'l', houdende machtiging 
tot uitgifte van schatkistpromessen volgens, 
de wet van 5 December 1881 (Staatsblad. 
n°. 185). S. 328. 

27 Juli 1914. BESLUIT, tot schorsing van 
overgang naar de landweer en ontslag uit_ 
den dienst bij de militie. S. 329. 

WIJ 'WILHELMINA, ENZ. 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onze ?.finisters van .Oorlog en Marine van 
27 Juli 1914, Kabinet, Litt. 0 67 ; 

Overwegende, dat politieke omstandigheden 
het nemen van bijzondere voorzorgsmaatregelen 
wenschelijk maken ; 

Gezien art. 99 en art. 101, tweede lid,. der. 
Militiewet ; 
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Hebben goedgevonden en verstaan: 
De overgang naar de landweer en het ont

slag uit den dienst van de ingelijfden bij de 
militie, voor wie die overgang of dat ontslag 
volgens art. 99 der Mllitiewet zou moeten plaats 
hebben, wordt geschorst. 

Onze Minister van Oorlog en Marine zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft, belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
en in de Staatscourant ·zal worden geplaatst. 

's Gravenhage, den 27sten Juli 1914. 
WILHELMINA. 

De jJr[inister van Oorlog, BosBOOM. 
De Minister van Marine, J. J. RAMBONNET. 

(Uitgeg. 29 Juli 1914.) 

27 Juli 1914. BESLUI1', tot schorsing van ont
slag van dienstplichtigen bij de landweer. 
s. 330. 

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

Oorlog van 27 Juli 1914, Kabinet, Litt. p67 ; 

Overwegende, dat politieke omstandigheden 
het nemen van bijzondere voorzorgsmaatregelen 
wenschelijk maken ; 

Gezien art. 37, eerste, tweede en derde lid, 
en art. 38, tweede lid, der Landweerwet ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: · 
Het ontslag uit den dienst v~n de dienst

plichtigcn bij de landweer, voor wie dat ontslag 
volgens art. 37, eerste, tweede of derde lid, der 
Landweerwet zou moeten plaats hebben, 
wordt geschorst. 

Onze Minister van Oorlog' is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
en in de Staatscourant zal worden geplaatst. 

's Gravenhage, den 27sten Juli 1914. 
WILHELMINA. 

De Jllinister van· Oorlog, BosBOOM. 
(Uit,geg. 29 Jidi 1914.) 

27 Jitli l!l14. BESLUIT, houdende beslissing 
dat, hoewel het laten teekenen van ver
kiaringen door de kiezers, als in dit Be
sluit be<loeld, niet is goed te keuren, toch, 
wanneer van dwang of ongeoorloofde pressie 
geen sprake is, en de kiezers dus vrijwil
lig de verklaring onderteekenen, niet kan 
worden 11:ezegd, dat de vrijheid der kiezers 
om naar eigen overtuiging te stenimen, 
zou zijn verkort, en dus dezc feiten geen 
grond kunnen opleveren voor niet-toelating 
;an het gekozen ~aadslid. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den Raad der gemeente Avereest, tegen het 

besluit van Gedeputeerde Staten van Overjjssel 
van 7 April 1914, 2de afd. no. 2177/1423 waar
bij, met vernietiging van 's Raads besluit van 
17 Maart 1914, de beer B. BERENDS Az. is 
toegelaten als lid van dien Raad; 

Den Raad van State, afdeeling voor de ge
schillen van bestuur, gehoord, advies van 
3 Juli 1914. no. 193; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binncnlandsche Zaken van 23 Juli 1914, no. 
5853, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Overwegende, dat de Raad der gemeente 
Avereest op 17 Maart 1914 besloten heeft tot 
niet-toelating van B. BERENDS Az. als lid van 
den Raad, daarbij overwegende, dat het vast• 
staat, dat in de dagen der verkiev.ing op een 
groot deel der kiezers een ongeoorloofde druk 
is uitgeoefend, door hunn_e vrijheid aan. banden 
te leggen met het zieh scbriftelijk verplichten 
voor dtm Heer B. BERENDS Az. te stemmen, 
dat alzoo in die dagen handelingen hebben 
plaats gehad, die ingrijpen in de vrijheid en 
de goede trouw der kiezers, zoodaning dat 
van een vrije en onbelemmerde uitoefening 
van het kiesrecht op het oogenblik der stem
ming geen sprake meer kon zijn en alzoo de 
vrije wil der kiezers niet is uitgekomcn; 

dat Gedeputeerde Staten van Over~·ssel op 
7 April 1914. naar aanleiding van een adres 
van A. :U. 0. VA.N DER ELST, lid van den 
Raad der gl!meente Avereest van 21 Maart 1914, 
houdende bezwaar tegen het besluit van den 
Raad dier gemeente van 17 Ma:art 1914, waarbij 
B. BERENDS AzN. niet is toegelaten als lid 

-van dien Raad, besloten, met vernietiging het 
bestreden besluit van den Raad, den Heer 
B. BERENDS AzN. toe te laten als lid van den 
Raad, daarbij overwegende dat omtrent de 
feiten, waarop het besluit tot niet-toelating 
steunt, geen verschH van gevoelen bestaat; 
dat deze feiten hierin bestaan, dat van de 
zijde der voorstanders van de candidatuur 
B. BERENDS AzN. aan onderseheidene kiezers 
eene verklaring ter onderteekening is voorge
legd, luidende: ,,ondergeteekenden, alien kie
zers in de gemeente Avereest, verklaren door 
hunne onderteekening, dat zij den eandidaat 
der rechterzijde den Heer B. BERENDS AzN. 
door hunne stem op a.s. Dinsdag wenschen te 
steunen," en dat een aantal kiezers inderdaad 
eene zoodanige verklaring heeft onderteekend; 
dat het niet is gebleken, dat andere verkla
ringen aan de kiezers zijn voorgelegd; dat.het 
niet gold een openbare aanbeveling van den 
candidaat, teneinde hierdoor ook anderen te 
beweger, op dien candidaat te stemmen, ma!!r 
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dat de· bedoeling dier verklaringen was, meer 
zekerheid te hebben, dat de onderteekena~rs 
bij de herstewming niet zonden nalaten te 

. stemmen, doch op den candidaat BERENDS 
hun stem zouden uitbrengen; dat bet laten 
teekenen van dergelijke verkla~ingen door de 
kiezers wel is waar niet kan worden goedge
keurd, daar het ertoe zou kunnen leiden, dat 
zij niet durven weigeren te teekenen en zich 
daardoor en daarna gehouden gevoelen om bun 
stem overeenkomstig de door hen onderteekende 
verklaring uit te brengen, ook al zouden zij 
aan het stemmen op een anderen candidaat de 
voorkeur geven; dat echter, wanneer van dwang 
of ongeoorloofde presise geen sprake is, en de 
kiezers dus vrijwillig de verklaring ondertee
kenen, niet kan worden gezegd, dat de vrijheid 
der kiezers om naar eigen overtuiging te 
stemmen, zou zijn verkort; dat nu in casu 
van dwang of ongeoorloofde pressie riiets ge
bleken is en er derhalve geen reden· bestaat 
om aan te nemen dat de kiezers, die de ver
klaring teekenden, dat niet geheel vrijwillig 
hebben gedaan en dat mitsdien ook niet kan 
worden beweerd, dat de kiezers in hunne vrij
heid, om naar eig'c'n overtuiging te stemmen, 
zouden zijn verkort; dat c'..us de onderwerpe
lijke feiten geen grond voor niet-toelating van 
het gekozen raadslid kunnen opleveren ; dat 
voorts van eenige onregelmatigheid, hetzij bij 
de stemming op 4 lVlaart, hetzij bij de her
stemming op 11 Maart, niets ,1ebleken is, en 
zoodanige onregelmatigheid ook niet wordt 
beweerd ; dat de Raad in zijn vergadering van 
17 lVIaart de geloofsbrieven van den Heer 
B. BERENDS Az. heeft in orde bevonden; dat 
derhalve, nu eenige reden, welke tot niet-toe
lating van den gekozene leidde, niet gegrcnd 
kan worden geacht, hij ten onrechte door den 
Raad niet is toegelaten ; 

dat van dit besluit van Gedeputeerde Staten 
van Overijssel de Raad der gerneente A vereest 
bij Ons in beroep is gekomen, daarbij aanvoe
rende, dat de overwegingen van Gedeputeerde 
Staten niet ter zake dienende zijn, als rakende 
niet direct de zuiver admiili,tratieve vraag, 
waarover het in' deze eenig en alleen gaat, en 
Gedeputeerde Staten klaarblijkelijk te veel 
bebben gedacbt aan een dwang (pressie), die 
de strafwetgever onder de oogen beeft gezien ; 
dat de kieswetg_ever absolute vrijheid wil; dat 
die absolute vrijheid door bet teekenen der 
verklaring ten tijde van bet stemmen niet 
meer bestond; dat tengevolge van het niet 
meer aanwezig zijn dier algeheele vrijheid ten 
tijde der str.mming, het in bet geheel onzeker 

is, dat de vrije wil der kiezors is uitgekomen; 
dat ook uit de overwegingen van Gedeputeer
de Staten teh duidelijkste blijkt, waartoe de 
gepleegde feiten aanleiding kunnen geven; dat 
echter niet de· gevolgen in dezen beslissende 
zijn (die toch nimmer met zekerbeid zijn te 
bepalen) maar reeds het eenvoudige feit van 
gebondenbeid, hoe gering ook, een onzuivere 
stemming doet ontstaan, waartegen de kieswet
gever met alle macht beeft willen werken; 

Overwegende, dat allerminst is gebleken, 
dat de door de kiezers afgelegde verklaringen 
op een ongeoorloofde wijze zijn verkregen en 
dat derhal ve geen aanleiding bestaat om de 
verkiezing als ongeldig te beschouwen; 

Gezien de Kieswet ; 
Hebb en goedgevonden en· verstaan : 

met handhaving van bet bestreden besluit van 
Gedeputeerde Staten van Overijssel bet daar
tegen ingesteld beroep ongegrond te verklaren. 

Onze Minister van Binnenlandscbe Zaken is 
belast, enz. (W. v. D. B. A.) 

27 J1oli 1914. BESLUIT, betreffende beoordee
ling der vraag, of tot de komst van een 
arme in eene gemeente eenige invloed van 
of vanwege het gemeentebestuur of eene 
burgerlijke instelling in .de vorige verblijf
plaats beeft medegewerkt, die zou zijn aan 
te merken als een paging tot afschuiving 
van ondersteuningsplicht. (Art. 40 Armen
wet). 

WIJ WILHELiYIINA, ENZ. 

Beslissencle het geschil tusschen de gemeente 
Utrecht en 01tclewater betreffende de voldoe
ning der kosten van verpleging van D. VAN DER 
LINDEN in de Rijksklinieken te Utrecht; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
scbillen van Bestnur, geboord, adviezen van 
15 April 1914, n°. 58 en van 2 Juni l\ll4, 
n°. 58/25; 

Op de voordracbt van Onzen Minister van 
Binnenlandscbe Zaken van 23 Juli 1914, n°. 7646, 
afdeeling Volksgezondheid en Armwezen; 

Overwegende, dat D. VAN DE({ LINDEN, ge
boren te Leerclarn op 7 October 1864, in den na
middag van 21 Maart 1913 te 01tclewoler is aan
gekomen en zich ziek voelende, in een logement 
in die gemeente zijn intrek beeft genomen; 

dat bij den volgenden dag van Ouclewater 
naar Utrecht is vertrokken en opgenomen is in 
de Rijksklinieken aldaar; 

dat Burgemeester en W ethouders van Utrecht 
•op 3 Juni 1913 aan Gedeputeerde Staten van 
Utrecht hebben medegedeeld, dat hun was:ge. 
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bleken dat v AN DER LINDEN niet in de ·bevol
kingsregisters van Utrecht is irigescbruven en 
v66r zijne komst aldaar in OU'lewafer beeft ver
toefd; dat hij daar, naar hij zelf heeft mede
gedeeld, in die mate ongesteld is geworde1, dat 
een geneesheer zijn overbreriging naar/ eene 
ziekeninrichting noodig oordeelde en hij toen 
op kosten der gemePnte 01<dewa fer naar Utrecht 
is overgebracht, ten einde aldaar in eene 
ziekeninrichting te worden opgenomen; dat 
Burgemeester en Wethouders bezwaar maken 
de verpleegkosten van VAN DER LINDEN te 
voldoen, daar zij redenen meenen te hebben 
om te Vilrmoeden dat tot de komst van v AN DER 

LINDEN te Utrecht de invloed van Burgemeester 
en W ethouders van Oudewate,· heeft rriedege
werkt; 

dat naar aan leicting hicrvan Burgemeester en 
Wethouders van Ondewater aan Gedeputeerde 
Staten van Z1<idholland hebben bericht, dat 
ook zij bezwaar maken de verpleging van 
VAN DER LINDEN te Utrecht voor rekening 
bunner gemeente te nemen, daar deze nooit 
ingezeten van Oudewatet is geweest, terwijl bet 
bun niet bekend is dat hij door toedoen van bP.t 
gemeentebestuur naar Utrecht is overgebracht 
om aldaar te worden verpleegd; 

dat VAN DER LINDEN ook niet in Oudewater 
ongesteld is geworden, doch reeds zoodanig 
ongesteld was dat bet loopen hem moeilijk 
vie!; dat hem daarop reisgeld is verstrekt, daar 
bij naar Utrecht wilde gaan om zich aldaar te 
laten behandelen ; 

Overwegende, dat de dadelijk na des patients 
aankomst in Oudewater ontboden arts onmid
dellijke ampntatie van diens voeten noodzake
lijk acbtte, waartce in Oudewater de gelegenbeid 
niet bestond, waarom bij den patient ernstig 
ried dadelijk door te reizen naar Den Haag, 
Utrecht of Gouda; 

dat de patient dien avond niet meer kon ver
trekken, maar den volgenden morgen op des 
geneesheers uitdrukkelijken raad en overeen
komstig zijn eigen stellig verlangen naar utrecht 
is getransporteerd ; 

dat niet is gebleken dat tot de komst van den 
patient in Utrecht heeft niedegewerkt eenige in
vloed vanwege het gemeentebestuur of van eene 
bnrgerlijke instelling van Oudewaler, die zou 
zijn aan te merken als eene poging tot afscbui
ving van ondersteuningsplicht en die als zoo
danig ZOU bebooren te leiden tot bet geheel 
of ten deele ten laste van die gemeente doen 
komen van de verplegingskosten van den pa
tient in de Rijkskliuieken te Utrecht; 

Gezien de Armen wet; · 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te beslissen, dat geene termen aanwezig zijn 

om, met toepassing van art. 40, 26 lid, der 
Armenwet, de kosten van verpleging van 
D. VAN DER LDl'DEN gedurende zijn verblijf 
in de R-i[jksklinieken te Utrecht geheel of ten 
deele te · doen komen ten laste van bet Burger
lijk Armbestuur te Oudewater; 

Onzo Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast, enz. (W. v. D. B. A.) 

28 Juli 1914. BESLUIT, houdende beslissing 
dat, wanneer een tweede raadsbesluit niet 
is genomen onder andere omstandigheden 
dan een vroeger, wauraan door Gedep, 
Staten goedkeuring is onthouden en, zonder 
dat aan de bezwaren van Gedep. Staten 
is tegemoet gekomen, zoodat dan ook aan 
dit tweede .besluit opnieuw goedkeuring 
door dit college is geweigerd, een beroep 
op de Kroon van deze nieuwe weigering 
niet-ontvankeliik is. 

WIJ WILHELUINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
den Raad der gemeente Linden tegen de be: 
sluit.,n van Gedeputeerde Staten van :Yoord
brabant, van 16 December 1913, G_ n°. 126, 
III• afd. en 5 Maart 1914, G n•. 110, III• afd., 
waarbij goedkeuring is onthouden ondi,rschei
denlijk aan de besluiten van den Raad van 
5 November 1913 en 21 .l!'ebruari 1914 tot 
regeling van bet verhaal van inkoopsommen 
en van pensioensbijdragen op gemeente-ambte
naren in verband met de invoering der Pen
sioenwet voor de gemeente-ambtenaren 1913 
en der Weduwenwet voor de gemeente-amb
tenaren 1913; 

Den Raad van State, afdeeling voor de 
geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
10 Juni 1914, n°. 171; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 24 Juli 1914, no. 
5114, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Overwegende, dat voor zoover bet · beroep 
strekt om voorziening te vragen van bet··be
sluit van Gedeputeerde Staten van Noord
b,·abant van 16 December 11J13 door den Haad 
der gemeente Linden niet is in acht genomen 
de termijn, gesteld in artikel 71, 4, der Pen
sioenwet ,oor de gemeente-ambtenaren 11!13 
en artikel 47, 4, der Weduwenwet voor de 
gemeente-ambtenaren 1913, juncto artikel 200 
der Gemeentewet, aangezien zijn beroepschrift 
eerst op 18 .Maart 1914 bij Ons is ingekomen; 

dat voor zoover het beroep strekt om· voor
ziening te vragen van het besluit van Gedepu-
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teerde. Staten van Noordbrabant van 5 Maart 
1914, bij dit besluit van Gedeputeerde Staten 
terecbt is overwogen, dat de raadsbesluiten 
van 21 Februari 1914 dezelfde zaak betreffen 
als die, welke is bebandeld bij de raadsbesluiten 
van 5 November 1913; 

dat aan de afwijzcnde bescbikking van 
Gedeputeerde Staten van Noordbrabant van 
16 December 1913 naar de bedoeling van den 
wetgever, de kracbt van eindbeslissing is ver
zekerd geworden ; 

dat die beslissing miskend en bet wettelijk 
voorscbrift verijdeld zou worden, bijaldien 
langs den weg door den gemeenteraad van 
Linden ten deze ingeslagen, nu het tweede 
Raadsbesluit niet is genomen onder andere 
omstandigbeden dan bet eerstc en niet met 
tegemoetkoming aan de bezwareµ van Gedepu• 
teerde f)taten, a_lsnog Onzerzijds getreden werd 
in ecn onderzoek van dezelfde aangelegenbeid 
als die W3arin door Gedeputeerde Staton eene 
met eene einduitspraak aequivaleerende be
slissing is genomcn ; 

Gezien de Pensioenwet voor de gemeente
ambtenaren 1913 en· de Weduwenwet voor de 
gemeente-ambtenaren 1913; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
den appellant niet-ontvankelijk te verklaren 

in zijn beroep. 
Onze Minister van Binnenlandscbe Zaken is 

belast, enz. (W. v. n. B. A:) 

29 .Juli 19H. BESCHIKKINO van den Minister 
van Landbouw, Nijverbeid en Handel, ter 
uityoering van art. 4bis van het besluit 
van 26 Juni 1911 (Staatsblad n•. 162). (Zui
dcrzeevisscherijbesluit.) 

. De lVIinister van Landbouw, Nijverheid en 
;Handel; 

Gelet op art. 4bis .v_an het Zuiderzeevis
scherijbesluit (Koninklijk besluit van 26 J uni 
1911, Staatsblad n°. 162), laatstelijk gewijzigd 
bij Koninklijk besluit van 14 April 1914 
<Staatsblad n•. 174), luidende: 

,,Art. 4bis. l. Bet is verboden te visscben: 
a. van l Augustus _tot 31 October_ met kuil

nettcn, op welke wij,m ook aarigespannen, in bet 
Hoornscbe Hop en op bet Pampus, binnen de 
door Onzen Minister vast te stellen grenzen; 

b. van 1 April tot 31 October met kuilnetten 
.en sleepnetten, op welke wijze_ook aangespan
nen op het Kamperzand, in het. Zwolsche 
Diep en langs ·de kust tusschen Vollenhove en 
:Blok2.ijl, binnen de door Onzen Minister vast 
te stellen grenzen; 

c. van 1 Juli tot 30 September met het 

staand ansjovisnet, het . ansjovissleepnet en 
den wonderkuil. 

2. Het bepaalde in bet vorige lid, letter. b, 
geldt van 1 April tot 30 April niet voor het 
haringsleepnet. 

3. Onze Minister is bevoegd, de in de vorige 
leden bepaalde. tijd-vakken eene maand vroeger 
of later te doen ingaan of te. doen eindigen. 

4. De krachtens het bepaalde in het eerste 
en derde lid genomen beschikkingen worden 
ten minste drie dagen voor dat zij in werking 
treden in de Staatscourant geplaatst."; 

Heeft goedgevonden : 
a. onder inirekking van de beschikk.ing van 

26 Augustus 1913, n°. 5131, afdeeling Nijver
heid, de in bovenstaand artikel 4bis, letters a 
en b, bedoelde grenzen nader vast te stellen 
als volgt: 

1°. voor het Hoornsche Hop: 
de lijn, gaande van de Zuidpunt van den 

hoek van de N ek _bij Wijdenes naar den toren 
van Etersheim ; 

2°. voor het Pampus: 
de lijn, gaande van de toren van Muider

berg over de Zwarte ton van bet Muiderzand 
11aar den scboorsteen van het stoomgemaal bij 
de Rijpersluis bij Uitdam; 

3°. voor het Kampernand, bet Zwolsche Diep 
en langs de kust tusschen Vollenbove en 
Blokzijl; 

de lijn, gaande van den lichtopstand op den 
kop van den zuidelijken leidam van den ketel 
over de westelijke roode ton van het Kam
perzand naar het. havenlicht van Blokzijl; 

b. te bepalen, dat deze beschikking in wer
king treedt op 1 Augustus 1914. 
· 's Gravenhage, 29 Juli 1914. · 

De Minister voornoemd, (qet.) TREUB . 

30 Jvli 1914. BESLUIT, tot oproeping onder de 
wapenen van de tot de landweer behoo
renden, die deel uitmaken van de landweer
grenswacht, de landweer-kustwacht en de 
landweer-bewakingsdetachementen. · S. 331. 

YVIJ WILHELMINA, ENZ. 

• Op de voordracht van Onzen Raad van 
Ministers van 30 Juli 1914, · 

Gelet op artikel llbis der Landweerwet ;. 
Overwegende, dat de in dit artikel bedoelde 

_buitengewone omstandigheden aanwezig zijn; 
Overwegende, dat het wenschelijk is, dat over 

de landweerafdeelingen,. welke· de landweer
grenswacht, de landweer-kustwacht en de land
weer-bewakingsdetachementen vormen, kan 
worden beschikt ; 
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Hebben goedgevonden en verstaan : 
De tot de landweer behoorenden, die deel 

uitinaken van de landweer-grenswacht; de 
landweer-kustwacht en de landweer-bewakings
detacbementen, worden onder de wapenen 
geroepen. · 

Onze Ministers van Oorlog, van Marine en 
van Binnenlandscbe Zaken zijn, ieder voor 
zooveel hem betreft, belast met de uitvoering 
van- dit besluit, dat in bet Staatsblad en in de 
Staatscourant zal worden geplaatst. 

's Gravenbage, den 30sten Juli 1914. 
WILHELMINA. 

De tijdelijke Voorzitter v. d. Racid van .Ministers, 
CORT V. D. LINDEN. 

(Uitgeg. 31 Juli 1914.) 

30 Juli, 1914: BESLUIT, tot tijdelijke buiten
werkingstelling· van bet Koninklijk besluit 
van 30 October 1909 (Staatsblad n°. 351), 
houdende vaststelling van nieuwe regelen 
ten aanzien van de toelating van oorlogs
scbepen van vreemde mogendbederi in de 
Nederlandsche _territoriale wateren en bet 

' daarbinnen gelegen Nederlandscbe water
_gebied. S. 332. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onze Ministers van Marine, van Oorlog, van 
Buitenlandsche Zaken en van Justitie van 
30 Juli 1914; 

Gezien het Koninklijk besluit van den 30sten 
October 1909 (Staatsblad n°. 351) houdende 
vaststelling van nieuwe regelen ten aanzien van 
de toelating van oorlogsscbepen van vreemde 
mogendheden in de Nederlandscbe territoriale 
wateren. en bet daarbinnen gelegen Neder
landscbe watergebied ; 

Overwegende, dat het met het oog op den 
algemeenen politieken toestand in Europa 
wenschelijk is, gebruil,: te maken van het voor
beboud, bedoeld in bet tweede lid van artikel 14 
van Ons b~sluit, voornoemd ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. Het Koninklijk besluit van 30 Octo

ber 1909 (Staatsblad n°. 351) wordt tot nadere 
aankondiging tijdelijk buiten werking gesteld. 

2. Gedurende den tijd, dat het in artikel 1 
genoemde besluit buiten werking zal zijn, is het 
aan o_orlogsscbepen of daarmede gelijkgestelde 
vaartuigen. van vreemde mogendbeden niet 
geoorloofd zich van uit zee in de Nederlandsche 
territoriale wateren en bet daarbinnen gelegen 
Nederlandsche watergebied te begeven of zich 
daarin op te houden. 

1914. 

3. ·Het bepaalde in• artikel 2 is niet van·t?e
passing: 

a. op kruisers voor bet politietoezicbt op 
de visscherij in de Noordzee door··de mogend
beden, voor welke bet verdrag van· ·6 Mei 1882 
(Staatsblad 1884 n°. 40) recbtskracbt · beeft ; 

b. op oorlogsscbepen van vreemde mogend
heden die uitsluitend bestemd· zijll' voor gods
dienstige, wetenscbappelijke of menscblievende 
doeleinden ; 

c. op obrlogsscbepen van vreemde mogend
beden in gevallen van nood, zeegevaar ·of 
averij. Zoodra· deze oorzaken ophouden te 
bestaan, zulks ter beoordee!ing van Onzen 
Minister van Marine, treedt de bepaling van 
artikel 2 van dit besluit weder in werking. 

De uitzonderingen op de beperkende ver
bodsbepalingen vermeld in de ·punten a en b, 
zijn slechts toepasselijk tegenover de mogend
heden, die dezelfde gedragslijn tegenover 
Nederlandsche oorlogsschepen in acht nemen. 

4. Oorlogsscbepen of daarmede gelijk
gestelde vaartuigen van vreemde mogendheden, 
welke in strijd met de bepalingen van dit 
besl uit· zich in de N ederlandsche territoriale 
wateren of het daarbinnen ·-gelegen ~Neder
landscbe watergebied begeven •of zicb daarin 
opbouden, en zich niet op eerste aanmaning 
verwijderen, stellen, zfoh bloot aan zoodanige 
maatregelen van geweld als de Nederlandsche 
Regeering zal goedvinden te gebruiken .. 

Onze Ministers van Marine, van Oorlog, van 
Buitenlandsche Zaken en van Justitie zijn be
last met de uitvoering van dit besluit, dat in 
het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's Gravenhage, den 30sten Juli ·1914. 
WILHELMINA. 

De ~Minister van 1vfarine, · J. J. RAMBONNET. 
De J;liniste1· van -Oorlog, BosBOOM. 

De Minister van Buitenlandsche Zalcen, 
J. LOUDON. 

De 1vlinister van Justitie, B. ORT; 

(Uitgeg. 30 Juli 1914.) 

31 Juli 1914. BESLUIT, houdende verbod ,van 
den uitvoer van gouden munt en go~d-
mii.ntmateriaal. · S. 333. · · · 

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

Binnenlandsche Zaken, tijdelijk Voorzitter van 
den Raad van Ministers ; · 

Gelet op de zeer b.uitengewone- omstandig
heden,. waaronder geheel Europa en· o_ok Neder
land. verkeert; 

Gezien een .verzoek van de· Nederlandsche 

22 
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Bank, dat van Regeeringswege maatregelen 
zullen worden genomen om te beletten, dat 
onder die buitengewone omstandighedei1 de 
goudvoorraad in Nederland op bedenkelijke 
wijze naar het buitenland zou kunnen . weg
vloeien; 

, Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat de uitvoer van gouden munt 

engoud-muntmateriaal tijdelijk wordtverboden, 
behoudens in de bijzondere gevallen, waarin 
van dit verbod door Ons ontheffing zal worden 
verleend. 

Onze Minister van Financien is belast met de 
uitvoeringvan dit besluit, hetwelk in het Staats
blad en in de Staatscourant.zal worden geplaatst. 

's Gravenhage, den 3lsten Juli 1914 .. 
,vrLHELMINA. 

De J1f inister van Buitenlandsche Zaken, 
J. LOUDON. 

De Hinistei· van Justitie, B. ORT. 
De 1'11 inister van Binnenlandsche Zaken, 

CORT V. D. LINDEN. 
De Minister van .Marine, J. J. RAMBONNET. 

De ifllinister van Financien, BERTLING. 
De ifllinister van Oorlog, BosB0OM. 

De ifllinister van Waterstaat a. i., TREUB. 
De JJfin. van Landboitw, Nijverheid en Handel, 

TREUB. 
De ifllinister van Kolonien, TH. B. PLEYTE. 

(Uitgeg. 31 Juli 1914.) 

31 Juli 1914. BESLUIT, tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van 16 April 1864 
(Staatsblad n°. 18), gewijzigd bij Koninklijk 
besluit van 20 Juni 1880 (Staatsblad 
n° .. 113), tot vaststelling der verhouding 

· bedoeld bij art. 16 der wet, houdende 
voorzieningen omtrent de Nederlandsche 
Bank. S. 334. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Gelet op art. 16 der wet van 22 December 

1863 (Staatsblad n°. 148), gewijzigd en aange
vuld bij de wet van 7 Augustus 1888 (Staatsblad 
n°. 122), nader gewijzigd bij de wet van 31 De
cember 1903 (Staatsblad n°. 335), alsmede op 
Ons besluit van 16 April 1864 (Staatsblad 
n°. 18), gewijzigd bij Ons besluit van 20 Juni 
1880 (Staatsblad n°. 113) ; 

Op de voordracht van de Directie der Neder
landsche Bank en op het rapport van Onzen 
l\ii.nister van Financien van 30 Juli 1914, La. A, 
Generale Thesaurie ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met wijziging in ioover van Onze voormelde 

besluiten te bepalen, dat het gezamenlijk be
drag der omloopende bankbiljetten, bank-

[ assignatien en rekening-courant-saldo's bij de 
Nederlandsche Bank steeds voor een vijfde 
gedeelte zal moeten zijn gedekt door munt of 
muntmateriaal. 

Onze Minister van Financien is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad en in de Staatscoui·ant zal worden geplaatst. 

's Gravenhage, den 3lsten Juli 1914. 
WI L HE L MIN A. 

De ifllinister van Financien, BERTLING. 
(Uitgeg. 31 Juli 1914.) 

31 Juli 1914. BESLUIT, houdende voorschriften 
tot uitvoering van de wet van 14 Septem
ber 1866 (Staatsblad n°. 138), houdende 
bepalingen, betrekkelijk de inkwartierin
gen en het onderhoud van het krij6svolk, 
en de transporten en leverantien, voor de 
legers of verdedigingswerken van het Rijk 
gevorderd. S. 334a. 

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

Oorlog, van Marine en van Binnenlandsche 
Zaken van 31 Juli 1914, VIde Afd.,-n°. 342, van 
31 Juli 1914, Bureau S, n°. 96; 

Gelet op het bepaalde in artikel 33 van de 
Wet van 14 September 1866 (Staatsblad 
n°. 138); 

Overwegende, dat net in den toestand van 
oorlogsgevaar, welke is ingetreden, noodzakelijk 
kan zijn gebruik te maken van de machtiging 
in voornoemd artikel bedoeld ; 

Hebben goedgevoncJen en verstaan te be
palen: 

Art. 1. Van af heden den 3lsten Juli 1914 
wordt de opperbevelhebber der Land- en Zee
macht door Ons gemachtigd voor zoover be
treft de landstreek, waar afdeelingen dier Land
en Zeemacht zich bevinden, om op zoodanige 
wijze in de behoeften van inkwartiering, onder
houd, transporten en leverantien van 'allerlei 
aard (ook aan paarden, rund- en antler vee) te 
voorzien of door zijn ondergeschikten te doen 
voorzien, als hem op zijne verantwoordelijk
heid, het meest geraden voorkomt, betzij door 
het benoodigde, na eene voorafgaande vorde
ring, van zijnentwege te doen verstrekken of, 
in dringende omstandigheden, zonder vooraf
gaande vordering, door zijne ondergeschikten, 
in gebruik of in eigendom te doen nemen, 
hetzij door goedkeuring van hetgee_n te dien 
opzichte, zonder zijn last, in het belang van 
den krifasdienst is verricht. 

2. Gelijke machtiging als boven wordt 
verleend· aan den Commandant eener linie, 
vesting of sterkte voor het geval deze in staat 
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van oorlog of beleg mochten komen te ver
keeren, doch alleen voor zoover betreft het 
terrain, waarover de staat van oorlog of beleg 
zich zou uitstrekken. 

3. Lasten en bevelen, dat deze in het 
Staatsblad zal warden geplaatst en dat alle 
Ministerieele Departementen, Autoriteiten, Col
leges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan · 
de nauwkeurige uitvoering de ,hand zullen 
houden. 

Gegeven te 's Gravenhage, den 3lsten Juli 
1914. 

WILHELMINA. 
De Minister van Oorlog, BosBOOM. 

De .JJ1inister van Marine, J. J. RAMB0NNET. 
De ill inister van Binnenlandsche Zalcen, 

CORT V. D. LINDEN. 
(Uitgeg. 1 Aitg. 1914.) 

1 Augustus 1914. BESLUIT, houdende verbod 
van uitvoer van paarden. S. 335. 

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

Staat noodig is, den uitvoer van paarden te 
verbieden ; · _ 

Gezien de Wet van 24 Juli 1870 (Staatsblad 
no. 143); 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Oorlog, van Financien en van Landbouw, Nij
verheid en Handel van 31 Juli 1914, Kabinet, 
Litt. W 71; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
31 Juli 1914 n°. 4)-; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 31 Juli 1914, Litt. W. 72, 
Kabinet; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 

Eenig artilcel. 
De uitvoer van paarden, met uitzondering 

van veulens, is verboden van den dag der 
afkondiging van dit Besluit, totdat hieromtrent 
nader door Ons , zal warden beslist. 

Onze l\finisters van Oorlog, van Financiiin 
en van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft, belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal warden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad ·vaµ State. 

's Gravenhage, den lsten Augustus 1914. 
WILHELMINA. 

De .Minister· van Oorlog, BosBOOM. 
· De 1Vf inister van Financien, BERTLING. 

De 1Vin. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
TREUB. 

(Uitgeg. 1 Aug. 1914.) 

1 Augustus 1914. BESLUIT, houdende verbod 
van uitvoer van ·hooi. S. 336. 

(Tekst als_ S. 335.) 

1 Augustus 1914. BESLUIT, houdende verbod 
van uitvoer van. stroo. S. 337. 

(Tekst als S. 335.) 

l AugusMts 1914. BESLUIT, houdende verbod 
,,an uitvoe:r van haver. S. 338. 

(Tekst als S. 335.) 

-1 Augustus 1914. BESLUIT,- houdende verbod 
van uitvoer van steenkolen. S. 339. 

(Tekst als S. 335.) 

l Augustus 1914. BESLUIT, houdende verbod 
van uitvoer van cokes. S. 340. 

(Tekst als S. 335.) 

l A itgustits 1914. BESI.UIT, tot nadere wijziging 
en aanvulling van het Algemeen Regle
ment Vervoer 1901. S. 341. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 
Op de ·voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 30 Juni 1914, n°. 215, afdeeling 
Spoorwegen ; 

Gelet op artikel 27 van de wet van 9 April 
1875 (Staatsblad n°. 67), laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 8 April 1893 (Staatsblad no. 62) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
14 Juli 1914, n°. 82) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemdep Minister van 30 Juli 1914, no. 227, 
afdeeling Spoorwegen ; 

Hebben goedgevonden en versta.a.n : 
Het Algemeen Reglement Vervoer 1901, vast

gesteld bij Ons besluit van 4 Januari 1901 
(Staatsblad n°. 20), laatstelijk gewijzigd en.aan
gevuld bij Ons besluit van 15 September 1913 
(Staatsblad n°. 366), aan te vullen en te wijzigen 
als volgt: 

1 °. Aan het slot van§ 3, sub B_, van artikel 45 
op te nemen het navolgende : 

III. Vloeibaar koolzuur, voor zoover de 
in de bijlage B: van dit reglement sub XLIV 
genoemde voorwaarden in. acht warden ge
n omen. 

lV. V1oeibare lucht, voor zoover zoowel d<> 
in de bijlage B van dit reglement sub XLIVa 
genoemde, als de volgende voorwaarden in acht 
warden genomen : 

a. Een zending mag niet meer bevatten dll,n 
18 liter bij gebruikmaking van :flesschen, die elk 
ten hoogste 3 liter kunnen inhouden en niet 
meer dan 10 liter, indien een of meer der gebe-

2i* 
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zigde flesschen · eene · grootere inhoudsmaat dan 
3 liter hebben. 

b. In een waNCn . mozen . geene grootere 
hoeveelheden vloeibare lucht worden geladen 
d"ti.n de hierboven sub a genoemde. Vloeibare 
lucht mag niet met samengeperste gassen in 
een wagen worden geladen. In verband met 
een en antler kan de aanneming ten vervoer 
worden beperkt. · 

V. Samene-eperste zuurstof en samen
geperste waterstof, doch alleeri indien de spoor
wegdienst tegen het vervoeren als bestelgoed 
geen bezwaar maakt en zoowel de in de 'bijla~e B 
van dit rede~ent sub XL V genoemde, als de 
volgende voorwaarden in acht worden genomen : 

a. Samen!!eperste zuurstof en samenge
perste waterstof mc:iJen niet tot een zending 
worden vereeni\;d. Een zending samenge
perste zuurstof of samengeperste waterstof 
mag niet meer bevatten dan 10 cylinders. 

b.· Samenl"eperste zuurstof mag ·niet met 
samengeperste waterstof in een wagen worden 
geladen. In een wagen mogeil niet meer dan 
10 cylinders sa_mei:igepers"te zuurstof of samen
geperste ·watflrstof worden _geladen. 

VI. Samengeperste stikstof en samen
geperste lucht, voor zoover de in de bijla\c"e B 
van dit reglement sub XL Va genoemde voor
waa1·den in acht worden genomen. 

De spoorwegdiensten zijn niet verplicht de 
stoffen, /!enoemd onder UJ, IV, Ven VI, af te 
halen of te bestellen. 
· '2°. Den tweeden' volzin· van§ 4 van artikel 45 

opnieuw vast te stellen en te lezen als volgt : 
Hetze!fde geldt ten aanzie11 van hem, die 

goederen, als bedoeld in § 3 van dit artikel, 
sub B II, III, ·rv, V en VI, met valsche of 
onnauwkeurige opgaven ten vervoer als be
stelgoed aanbiedt of laat aanbieden, · df daarbij 
niet voldoet aan de aldaar gestelde voor
waarden. 

3°. Het tweedo lid van de bepalingen 
sub -VU, voqrkomende in de bijlage B van 
bovengenoen:id reglement, opnieu'w vast te 
stellen en te lezen als volgt : 

2: a. ·IJzer- of mangaanhoudende sloffen, 
die tot gaszuivering hebben gediend, worden -
voor zoover zij niet in dik blikken pakkisten 
ten vervoer worden · aangebodeu - slechts in 
ijzeren wagens ten vervoer aangenomen. Indien 
deze wagens niet van goed sluitende ijzeren 
deksels voorzien zijn, moet de lading geheel 
gedekt zijn met dekkleeden, welke zoodanig zijn 
geprepareerd, dat zij bij rechtstreeksche aan
raking · met vlammen niet ontbranden. 
· De afzender en de geadresseerde mc:ieten 

zelven voor het laden en lossen.zorgen. Boven
dien moet de afzender, op verlangen van de 
spoorwegonderneming, zelf de dekkleeden ver
strekken. 

b. Indien de antler a genoemde stoffen ge
heel geoxydeerd zijn en deze omstandigheid 
door den afzender in den vrachtbriaf uitdruk
kelijk vermeld wordt, worden zij als stukgoed 
met eene willekeurige verpakking ten vervoer 
a_angenomen ; geschiedt de aanbieding ten ver
voer in wagenladingen, dan worden zij ten ver
voar aangenomen in gewone open wagens zonder 
dekkleeden. 

40_ De bepaling sub XL!Va, voorkomende 
in de bijlage B van bovengenoemd reglement, 
opnieuw vast te stel!en en te lezen a]s volgt : 

XLIVa. 
1. Vloeibai·e li!cht wordt ten uitvoer toage

laten in glazen flesschen met dubbele, de leiding 
en straling van -de warmte verhinderende 
wanden, welke flesschen met wollen vilt om
kleed en met een wollen vilten stop zoodanig 
gesloten zijn, dat de verdampende gassen kun-' 
nen ontsnappen zonder in het inwendige een 
sterken druk te ontwikkelE)n, doch dat het 
uitvloeien van den inhoud wordt be!et. De 
wollen vi!ten stop moet z66 stevig op de flesch 
bevestigd zijn, dat zij bij omvallen of omkeeren 
van de flesch niet loswerkt. Elke flesch of meer
dere flesschen te zamen mcieten tegen stooten be, 
veiligd zijn door plaatsing in eene stevig staande 
mand van gevlochten ijzerdraad of eene derge
lijke verpakkirig. Het vervoer van deze man
den of verpakkingsmiddelen moet geschieden 
in metalen of me_t blik beslagen houten kisten, 
voorzien van duidelijke opschriften: ,,Vloeibare 
lucht", ,,Boven", ,,Onder" en ,,Zeer breekbaar". 
Boven in de zijwanden der kisten moeten zich 
gaten bevinden voor het uitstroomen van de 
lucht bij breuk ; daarentegen is het gebruik van 
kisten, die hetzij van boven open zijn, hetz~j _ 
voorzien zijn van een deksel met gaten, niet 
toegelaten. Het ondorste gedeel~e der kisten 
moet tot eene · zoodanige hoo2;te volkomen 
dicht zijn, dat, in geval van breuk der flesschen, 
lekkage -uitgesloten is. De emballao-e mao
geene licht brandbare · verpakkingsmiddele;, 
als houtspaanders, houtwol, vi]t van koehaar, 
turf, stroo of hooi bevatten. 

2. In de plaats van met wollen vilt om
kleede glazen flesschen met dubbele wanden, 
als bedoeld in het vorige lid, kan antler vaatwerk 
worden gebezigd, indien de buitenwand, evenals 
onder l, een niet lekkende metalen bak vormt, 
het vaatwerk met geene licht brandbare stoffen 
is bekleed, de toevoer van warmte van buiten 
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naar de vloeibare lucht op zoodanige wijze : 
wordtverhinderd, dat de buitenwand vanhetvat 
niet met waterdamp of ijs beslaat, daarenboven 
oak het uitstroomen van de vloeistof op dezelfde 
wijze wordt voorkomen en de vrije afvoer van 
de dampen op dezelfde wijze verzekerd is, als 
bij het in het vorige lid omschreven vaatwerk. 
In het bijzonder moet de hals zijn omgeven 
met een van boven dichten, doch afneembaren 
koker, welks zijwanden van gaten zijn voorzien, 
waardoor de lucht, welke in het· vaatwerk 
dampvorm aanneemt, kan ontsnappen. 

3. Vloeibare lucht mag niet met andere 
goederen in een collo warden vereenigd. 

4. Het vervoer moet in gesloten wagens 
plaats hebben. De colli moeten in de spoor
wegwagens zoo geplaatst warden, dat zij niet 
kunnen omvallen.oi kantelen en dat de flesschen 
of het in h.et vorige lid bedoelde vaatwerk 
rechtop blijven staan, alsmede tegen beschadi
ging door andere goederen ·beschermd zijn. 
Licht brandbare stoffen in kleine stukjes of in 
vloeibaren toestand mogen niet in de onmiddel
lijke nabijheid van vloeibare lucht geladen 
warden.· 

5. De colli mogen niet geworpen, noch aan 
de inwerking der zonnestralen of van kachel
warmte blootgesteld warden. 

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

's Gravenhage, den lsten Augustus 1914. 
vV I L H E L M IN A. 

De 11'Iinister van Waterstaai, C. LEr.Y. 
(Uitgeg. 18 Aug. 1914.) 

1 Augustus 1914. BESI.UlT, tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 6 November 
1912 (Staatsblad n°. 342), betreffende het 
justeeren van de gewichten. S. 342. 

WrJ WILHEL:VIIN A, KNZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw,. Nijverheid en Handel van 18 Juni 
1914, n°. 3448, afdeeling Nijverheid; 

Gelet op artikel 21 der wet van 7 April 1869 
(Staatsblad n°. 57), betreffende de maten, ge
wicbten en weegwerktuigen, laatstelijk gewi} 
zigd bij de wet van 2 Mei 1897 (Staatsblad 
n°. 122), en op Ons besluit van 6 November 
1912 (Staafsblad n°. ;J42); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
14 Juli 1914, no. 85); 

Gezien het nader. rapport van Onzen voor· 

noemden Minister van 29 Juli 1914, n°. 4625, 
afdeeling· Nijverheid; 

Hebben goedgevonden e_n verstaan: . 
Eenig artikel. 

In artikel 1 van het Koninklijk besluit van 
6 November .1912 (Staat .. blad 11°. 342) wordt 
½oo :vervangen door 1/ 100 , en 1/ 100 door 1/60" 

llnze· l\Iinister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel is belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in bet Staafsblad. zal warden 
geplaatst en waarvan afschrift zal warden ge• 
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 1 sten Augustus 1914. 
WILHELM IN A'. 

De Min. van Landbo1tw, Nij,,erheid en.Handel, 
TRl!:UB.·-

(Uitgeg. 14 Aug. 1914.) 

l Augustits 1914. BESI.UIT, betreffende het 
afbreken van verloven van in Europa aaii
wezige officieren en .onderl uitenants van het 
leg.er in N ederlandsch-Indie en het a la suit~ 
voeren van de Koloniale Reserve van deze 
personen. S. 343. 

WrJ ViTILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister va11 
Kolonien van 29 Juli 1914, afdeeling. 02, 

n°. 59; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

1 Augustus 1914, n°. 3); 
Gezieri het nader rapport van Onzen :Minister 

van Kolonien van 1 Augustus 1914, afdeeling 
02,. n°. 30; 

N og gezien het Reglement op het verleene~ 
van verloven naar Europa aan de officieren van 
het leger in Nederlandsch-Indie, vastgesteld 
bij het Koninklijk besluit. van 24 Juli 1893 
n°. 35 (Indisch Staatsblad n°. 237), laatstelijk 
gewijzigd bij Ons besluit van 1 Maart 1912, 
n°. 24 (Indisch Staatsblad n°. 290), alsmede de 
Regeling betreffende de Koloniale Reserve, vast
gesteld bij Ons besluit van 24 September 1909, 
n°. 84, laatstelijk gewijzigd bij Ons besh1it van 

Maart 1914, n°. 21 ; 
· Hebben goedgevonden en verstaan: 

Onzen Minister van Kolonien te machtigen 
om ·de k:1:achtens het bovenaangehaald Regle
ment verleende :verloven van de in · Europa 
aanwez_ige. officieren en onderluitenants van 
het leger in Nederlandsch-Indie, .zoo noodig af 
te -breken en bedoelde ofticieren en onder
luitenants a la suite te voeren van de Koloniale 
Reserve. 

Onze Minister van· Kolonien is ·belast met de 
uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
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zal worden gezonden aan Onzen Minister van 
Oorlog, den Raad van State en de _Algemeene 
Rekenkamer en dat in het Staatsblad en in de 
Staatscourant zal worden geplaatst. 

's Gravenhage, den lsten Augustus 1914. 
WILHELMINA. 

De Ministei· van Kolonien, TH. B. Pr.EYTE. 
(Uitgeg. 4 Aug. 1914.) 

.'I Augustus 1914. WET, houdende verbod tot 
uit- en vervoer van sommige artikelen. 
s. 344. 

Bijl. Hand. ·2e Kamer 1913/14, n°. 71, 1-8. 
Hand. idem 1913/14, bladz. 2586. 
Hand. 1° Kamer 1913/14, bladz. 558, 565. 

WtJ WILHELMINA, ENZ .... doen te weten : 

· ·Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het belang van den Staat kan vorderen, 
dat uit- en vervoer ook van andere artikelen 
dan de in de wet van 24 Juli 1870 (Staatsblad 
n°. 143) ·genoemde worde verboden ·en dat 
mitsdien herziening van die wet noodzake
lijk is; 

Zoo is het, datWij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In geval van oorlog of oorlogsgevaar 

kan bij algemeenen maatregel van bestuur door 
Ons de uitvoer van bepaalde goederen, geheel 
of gedeeltelijk, zoowel voor het geheele grond
gebied des Rijks als voor een gedeelte daarvan 
tijdelijk worden verboden. · 

Desgelijks kan het vervoer van bepaalde 
goederen van een gedeelte naar liet overige 
gedeelte des Rijks door Ons bij algemeenen 
maatregel van bestuur geheel of gedeeltelijk 
tijdelijk worden verboden. 

2. Hij, die in strijd met een verbod, als 
bedoeld in de eerste of tweede alinea van het 
voorgaand artikel, eenig goed uitvoert of 
vervoert, wordt gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste een jaar of een geldboete van 
ten hoogste honderd gulden. 

Zoodanig goed kan worden verbeurd ver
klaard. 

Feiten, bij dit artikel strafbaar gesteld, 
worden beschoud als misdrijven. 

3. Door het in werking treden dezer ·wet 
verkrijgt het Koninklijk · besluit van 31 Juli 
1914 (Staatsblad n°. 333) houdende verbod van 
uitvoer van gouden munt of goudmuntmateriaal 
kracht van wet van het oogenblik zijner afkon
diging af. 

4. Deze wet en de krachtens haar vast te 
stellen algemeene maatregelen van bestuur 
verbinden van het tijdstip der afkondiging af. 

-5. De wet van 24 Juli 1870 (Staatsblad 
n°. 143) is ingetrokken. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 3den Augustus 

1914. 
WILHELMINA. 

De 11'1 inister van Oorlog, BosBOOM. 
De _j){inister van Marine, J. J. RAMBONNET. 
De Jv.[in. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 

TREUB . 
De '.!Winister van Financien, BERTI.ING. 

(Uitgeg. 3 Aug. 1914.) 

3 Augustus 1914. WET, tot wijziging van het 
octrooi der Nederlandsche Bank. S. 345. 

Bijl. Hand._2° Kamer 1913/14, n°. 351, 1-3. 
Hand. idem 1913/14, bladz. 2585, 2586. 
Hand. 1° Kamer 1913/14, bladz. 559, 565. 

WtJ ·wILHELMINA, ENZ .... doen te weten : 

Alzoo. Wij in overweging genomen hebben, 
dat de hoogst buitengewone omstandigheden, 
waaronder het land verkeert, dringend nood
zakelijk maken wijziging te brengen in de wet 
houdende voorzieningen omtrent de Neder
landsche Bank ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State. enz. 
Art. 1. (1) In geval van oorlog of oorlogs

gevaar kan - met afwijking van art. 13 der 
wet van 22 December 1863 (Staatsblad n°. 148), 
gewijzigd en aangevuld bij de wet van 7 Augus
tus 1888 (Staatsblad n°. 122) en bij de wet van 
31 December 1903 (-Staatsblad n°. 335) - bij 
algemeenen maatregel van bestuur de ver
plichting der Nederlandsche Bank tot betaling 
harer biljetten worden opgeschort. 

(2) Een algemeene maatregel van bestuur, 
als bedoeld in het eerste lid, bepaalt den termijn, 
gedurende welken hij zal gelden. Die termijn 
kan · door Ons worden verlengd, zoo dikwijls 
dit, naar Ons oordeel, noodig is. 

(3) De algemeene maatregel, bedoeld in het 
eerste lid, wordt ingetrokken, zoodra naar Ons 
oordeel de oorlog of het oorlogsgevaar, op grond 
waarvan hij werd uitgevaardigd, geeindigd 
of geweken is. 

2. Met afwijking van het bepaalde in artikel 
3 der wet van 26 April 1852 (Staatsblad n°. 92), 
gewijzigd bij de wet van 23 Juni 1893 (Staatsblad 
n°. 111), wor,dt_ de afkondiging van een alge
meenen m-;,~t~ig~C van b'estuur, als bedoeld in-'"0 

het eerste lid van artikel l, gerekend in het 
geheele Koninkrijk bekend te zijn terstond 
nadat die maatregel gelijktijdig in het Staats
blad en in de Staatscourant zal zijn geplaatst. 
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Deze wet is verbindende 
hare afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 

terstond na 131 December 1914 of tot een vroegeren, door 
· Ons aan te wijzen datum. · 

· Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 3den Augustus 

1914. 
WILHELMINA. 

De }11 inister van Fina.ncien, BERTLING. 
De JY!in. van Landbouw, Nijverheid en Handd, 

TREUB. 
( Uitgeg. 3 Aug. 1914.) 

3 Augustus 1914. WET, betreffende het langer 
in dienst houden van ingelijfden bij de 

· militie. S. 346. 
Bijl. Hand. 2• Kamer 1913/1914, n°. 348, 1-3. 
Hand. idem 1913/14, bladz. 2585, 2586: · 
Hand. l• Kamer 1913/14, bladz. 559,· 565. 
WIJ WILHELMINA, ENZ .... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat politieke omstandigheden het nemen van 
bijzondere voorzorgsmaatregelen wenschelijk 
maken; 

Zoo is het, dat vVij, den Raad van State, enz. 
De ingelijfden bij de militie, voor wie volgens 

art. 99 der Militiewet de dienst bij de militie 
zou zijn geeindigd op 31 Juli 1914 of op een 
lateren dag, warden in dienst gehouden tot 
31 December 1914 of tot een vroegeren, door 
Ons aan te wijzen datum. 

Lasten en bevelen, enz. 
· Gegeven te 's Gravenhage, den 3den Augustus 

1914. 
WILHELMINA. 

De .Minister va.n Oorlog, BosBO0M. 
De 1lfinister van ~Marine, J. J; RAMB0NNET. 

(Uitgeg. 3 Aug. 1914.) 

3 Augustus 1914. WET, betreffende het !anger 
in dienst houden van dienstplichtigen bij 
de landweer. S. 347. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1913/14, n°. 349, 1-3. 
Hand. idem 1913/14, bladz. 2585, 2586. 
Hand. l• Kamer 1913/14, bladz. 559, 565. 
Wu WILHELMINA, ENZ .... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat politieke omstandigheden het nemen van 
bijzondere voorzorgsmaatregelen wenschelijk 
maken; 

Zoo is het, dat W~j, den 'Raad van.State;enz. 
De dienstplichtigen bij de landweer, voor 

~e volgens art. 37, eerste, tweede of derde lid, 
der Landweerwet de dienst bij de landwcer 
zou zijn geeindigd op 1 Augustus 1914 of op 
een lateren dag, warden in dienst gehouden tot 

Gegeven te 's Gravenhage, den 3den Augustus 
1914. . 

WILHELMINA. 
· De lV[ inister van Oorlog, BoSBOOM. 

(Uitgeg. 3 Aug. 1914.) 

3 August1ts 1914. WET, betreffende inlijving 
van lotelingen der lichting 1914. S. 348. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1913/14, n°. 352, 1.....::3_ 
Hand. idem 1913/14, bl2dz. 2585, 2586. 
Hand. 1° Kamer 1913/14, bladz. 559, 565. 
WIJ WILHELMINA, ENZ .... ·doen te weteti : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat bijzondere omstandigheden het raadzaam 
maken de gelegenheid open te stellen om de 
lotelirigen, die alsnog voor de lichting ·der 
militie van 1914 bij de militie te land moeten 
warden ingelijfd, zoo spoedig mogelijk te 
oefenen; · 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Met afwijking vari het bepaalde in 

art. 72, eerste en tweede lid, der Militiewet kan 
door Ons v~or de inlijving van de Iotelingen 
voor de lichting• der militie van 1914, die alsnog 
volgens dat artikel bij de militie te land moeten 
warden ingelijfd, een vroeger tijdvak warden 
bepaald dan in dat artikel is aangewezen. 

2. V oor de berekening van den duur de1· 
eerste-oefening warden de loteling{ln, ten aan
zien van wie van de in art. 1 bedoelde bevoegd
heid wordt gebruik gemaakt, beschouwd also£ 
zij waren ingelijfd overeenkomstig · art. 72 der 
Militiewet: 

3. Deze wet treedt in werking op den dag 
va~ hare plaatsing in het Staatsblad. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 3den Augustus 

1914. 
WILHEL.i\fIN A. 

De 1vfinister van OarloJ, BosBoOM. 
De Zf inister van B'inneruandsche Zaken, 

CORT V. D. LINDEN. 
(Uitgeg. 3 Aug. 1914.) 

3 Augustus 1914. WET, betreffende inlijving 
van ingeschrevenen voor de lichting der 
militie van 1915. S. 349. · 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1913/14, n°. 356, 1-3. 
Hand. idem 1913/f4, bladz. 2585, 2586. 
Hand. l• Kamer 1913/14, bladz. 559, 565. 
vVIJ WILHELMINA, ENZ .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het noodig· is nadere voorzieningen te treffen 
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tot versterking van de tegenwoordige reserve 
van land- en zeemacht ; 

Zoo is het, dat Wij, don Raad van State, enz. 
· Art, 1. ·Met afwijking van de bepalingen 

der Militiewet geldt ten aanzien van de inlijving 
van ingeschrevenen voor de lichting der militie 
van 1915 het,bepaalde in de volgende artikelen. 

2. De, loting, bedoeld in art. 62 der Militie- , 
wet, wordt niet gebouden. ! 

3. Alle ingeschrevenen zijn bestemd om 
.b_ij de militie te worden ingelijfd, uitgezonderd 
zij: 

1 °. die voor den dienst bij de militie onge
schikt zijn bevonden ; 

• 2°. die. bij onherroepelijk geworden · uit
~praak voorgoed of tijdelijk van den dienst 
:zijn vrijgesteld ; 
.. _3°. die bij onherroepelijk geworden · uit
•spraak hetzij voorgoed, betzij voorloopig van 
den dienst zijn uitgesloten. 

4. De tijd van de inlijving en alles wat verder 
op de inlijving betrekking beeft of daarmede 
verband boudt, wordt door Ons of door de door 
Ons aan te wijzen autoriteit geregeld, met 
afwijking, voor zooveel noodig, van de geldende 
wettelijke voorscbriften. · 

5. Deze wet treedt in werking op den dag 
van hare plaatsing in bet Staatsblad. 

.Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenbage, den 3den Augustus 

1914. 
WILHELl\UN A. 

De 1lfinister. van Oorlog, Bos)300M. 
De 1l!Iinister van. Marine, J. J. RAMBONNET. 

De lJ,J inister van Binnenlandsche Zaken, 
CORT V. D. LINDEN. 
(Uitgeg. 3 Aug. 1914.) 

3 Augustus 1914. WET, _betreffende bet onder 
. de wapenen blijven van dienstplicbtigen. 

s. 350. 
Bijl. Hand. 2• Kamer 1913/14, n°. 353, 1-3. 
Hand. idem 1913/14, bladz. 2585, 2586. 
Hand. 18 Km!l,er 1913/14, bladz. 559, 565. 
WIJ vVILHELMINA, ENZ .... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen bebben, 

dat ingevolge art. 185 der Grondwet het onder 
de wapenen blijven van de wegens oorlogs. 
gevaar opgeroepen dienstplichtigen bij de wet 
zooveel noodig moet worden bepaald ; 

Zoo is bet; dat vVij, den Raad van State, enz. 
Art. 1.- De wegens oorlogsgevaar onder de 

wapenen geroepen en alle andere zich in werke
lijken dienst bevindende dienstplichtigen blijven 
onder de wapenen totdat bedoeld gevaar door 
Ons niet !anger ·aanwezig wordt geacht. 

2. Deze wet treedt in werking op. den dag 
van hare plaatsing in bet Staatsblad. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 3den Augustus 

1914. 
WILHELMINA. 

De tijdelijke Voorzitter v. d. Raad van 11-f inisters, 
CORT V. D. LINDEN. 

(Uitgeg. 3 Aug. 1914.) 

3 Au_qusfzts 1914. WET, tot aanvulling der 
Onteiger.ingswet ter voorkoming van vast
bouding en prijsopdrijving van waren. 
S. 351. 

Bijl. Hand. 2• Kame,· 1913/14, n°. 353, 1-3 . 
Hand. idem 1913/14, bladz. 2585, 2586. 
Hand. l• Kr1-1ner 1913/14, bladz. 559, 565. 
WIJ WILHELMINA, 1rnz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben. 

dat het in omstandigheden als de tegenwoor
dige uoodzakelijk kan zijn bepaalde maatregelen 
te treffen ten einde vasthouding of prijsop
drijving van levensmiddelen, grondstoffen van 
levensmiddelen, buishoudelijke artikelen of 
brandstoffen te voorkomen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. Na artikel 76 der Onteigeningswet 

van 28 Au·gustus 1851, Staatsblad n°. 125, wor
·den ingevoegd de bieronder volgende bepa
lingen: 

Art. 76a. Wanneer door Ons is bekend · ge
maakt, dat oorlogsgevaar in den zin, waarin dat 
woord in 's Lands wetten wordt gebezigd, aan
wezig is, of we! wanneer de krijg is uitgebroken, 
kunnen, na bijzondere of alge·meene machtiging 
van Onzen Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Randel, · door of op last van de burge• 
meesters levensmiddelen, grondstoffen van 
levensmiddelen, buishoudelijke artikelen en 
l.Jrandstoffen, in de gemeente aanwezig, onmid
dellijk ·en zQnder eenige forrnaliteit worden in 
bezit genomen. 

De op grond van het vorig lid in bezit ge
nomen waren. wbrden zonder verwijl, op de 
wijze . door den burgemeester te bepalen, ter 
beschikking gesteld ten behoeve van de bevol
king der gemeente of van aldaar bestaande 
bedrijven, tegen prijzen, die niet te ·boven gaan 
de daarvoor door Onzen voornoemden-:Minister 
bepaalde bedragen. 

De schadeloosstelling, voor de- in bezit ge
nomen waren door de gemeente te- betalen, 
wordt door . twee . scbatters, elk afzonderlijk, 
geschat, en een bon voor het gemiddelde van 
die twee schattingen wordt-aan den vroegeren 
houder der waren gegeven. · 
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Het bedrag van deze bons wordt als ver
plichte uitgave der· gemeente aangemerkt en 

· zoo spoedig mogelijk · uitbetaald. · 
· De schatters worden door Onzen voornoeiri

den Minister of, ingevolge diens bijzondere of 
algemeene machtiging, do_or den burgeri:teester 
benoemd. 

Artikel 75 is van toepassing. 
Art. 76b. Indien degene, onder wien de burge

meester in bet vorig artikel genoemde waren 
in bezit wil nemen, onmiddellijk ten genoegen 
van den bilrgemeester aanbiedt zelf op door 
dezen goedgekeurde wijze die waren ter be
sehikking te stellen tegen prijzen, die niet te 
boven gaan de daarvoor door Onzen·voornoem
den Minister bepaalde bedragen, kan de burge
meester de inbezitneming opschorten. 

Art. 76c. Onze voornoemde :Minister kan'be
palen, dat de burgemeester bepaalde soorten of 
hoeveelheden van genoemde waren in bezit 
zal nemen, alsmede dat van in bezit genomen 
waren gedeelten ter beschikking worden ge
steld van den burgemeester eener andere ge
meente tegen den prijs en op de 'ivijze, · door 
dien Minister te bepalen. 

Voldoet de burgemeester niet onmiddellijk 
hieraan, dan geschiedt de inbezitneming en de 
terbeschikkingstelling van burgemeesters van 
andere gemeenten door of vanwege dien 
Minister. 

Alsdan .wordt de schadeloosstelling bepaald 
op. de wijze, bij artikel 76a geregeld; met dien 
verstande, dat. de benoeming der schattPrs dan 
steeds geschiedt door of vanwege dien Minister. 

Het vierde en bet· laatste lid van artikel 76a 
zijn ook in dit geval van toepassiIIg, met dien 
verstande, dat .de uitgave komt ten laste van 
de gemeentc, te welker behoeve de waren zijn 
beschikbaar gesteld. 

Art. 76d. Onder levensmiddelen zijn begrepen 
voedingsmiddalen voor dieren bestemd. 

Art. 76e. De burgemeester zoornede de door 
hem aan te wijzen ambtenaren zijn te alien tijde 
bevoegd de uitlevering t\l vorderen van de in 
bezit te nemen Waren. Zij, alsmede de hen 
op hun last ·vergezellende pe1·sonen hebben te 
allen tijde vrijen toejl'ang tot alle plaatsen, 
waar redelijkerwijs vermoed kan worden, dat 
zich de waren bevind_en. Wordt hun · de toe
gang ·geweigerd, dan verschaffen zij •zich dien 
desnoods met inroeping van den sterken arm. 

Is de plaats tevens· eene woning of alleen 
door ·eene-woning. toegankelijk, dan trederi.zij 
deze tegen den wil des bewoners niet· binnen 
dan op bijzonderen of algemeenen schrifte
lijken last van den burgemeester. 

Van dit binnentreden wordt door hen pr6ces
verbaal opgemaakt. 

Art. 76f. · De bepalingen van de artikelen 
76a-76e gelden ook ingeval de staat van 
oorlog of van beleg is afgekondigd. 

Echter geschieden dan de •machtigingen, in 
artikel 76a bedoeld, niet. dan na over]eg met· 
het militair gezag. 

Art. II. Deze wet treedt in werking op den 
dag barer afkondiging. 

Lasten ·en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 3den Augus

tus 1914. 
W I L H lJ] L MIN A. 

De ·Minister van Binnenlandsche Zaken, 
: CORT V; D. LINDEN. 

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

(Uitgeg. 3 Aug. 1914.) 

3 A u'gustus 1914. WET, tot aanvulling en ver
hooging van bet achtste hoofdstuk der 
Staatsbegrooting vooi- het dienstjaar 1914. 
(Buitengewoon krediet.) S. 352. 

Bij deze wet w6rdt een ilieuw artikel inge
voegd. 

Ten gevolge hiervau wordt het eindcijfer van 
voormeld hoofdstuk der Staatsbegrooting ver
hoogd :met f 50,000,000. 

V oorts wordt in· art. 3 en 4 bepaald : 
Art. 3. Aan artikel 2 der. wet van 21 Maart 

1914 (Staatsblad n°. 159) wordt als laatste lid 
toegevoegd : 

,,Eindelijk kan .uit.artikel 186 worden over
geschreven op · alle artikelen, waarbij gelden 
zijn toegestaan · voor onderwerpen, betrokken 
bij de in genoemd ·artikel bedoelde maatregelen, 
met uitzondering evenwel vari die hetreffende 
snbsidien en andere onverplichte uitgaven, 
welke niet :in onmiddellijk verband staan met 
de in dat artikel bedoelde omstandigheden." 

4. Ter voorloopige dekking van de kosten, 
voortvloeiende uit de bij deze. wet bedoelde 
rnaatregelen, kunnen desgevorderd schatkist
biljetten of schatkistpromessen worden uit
gegeven en schatkistbiljetten worden beleend 
tot een zoodanig bedrilg als n·oodig is ter ver
krijging van eene som van ·ten hoogste vijJtig 
rnillioen gulden. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den Sden Augus

tus l\Jl4. 
WILHELMINA. 

De ~lfiniste,.- van Oorlog, BosBOOM: 
De Minister van Financien, BERTL1NG·. 

(Uitgeg. 3 Aug. 1914.) 



I 

1914 3 AUGUSTUS. 346 

3 Augustus 1914. BESLUIT, houdende mach
tiging tot uitgifte van schatkistpromessen 
volgens de wet van 5 December 1881 
(Staatsblad n•. 185). S. 353. 

3 A.ugustus 1914. BESLUIT, betreffende het 
verbod tot het overrnhrijden van de lands
grenzen door luchtvaarders niet behoorende 
tot de Nedcrlandsche land- of zeemacht. 
s. 354. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende, dat het noodzakelijk is het 

bekend worden van onze oorlogsvoorbereiding 
bij vreemde legers tegen te gaan, 

Op d!J voordracht van Onzen Minister van 
Oorlog van 3 Augustus Hl14, Kabinet, Litt. E75 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen, dat het overschrijden van de lands
grenzen door .luchtvaarders, nie( behoorende 
tot de Nederlandsche land- of zeemacht, is 
verboden zoolang de toestand aanwezig is, be
doeld onder 1° van artikel 1 van de wet van 
23 Mei 1899 (Staatsblad n•. 128). 

Onze Minister van Oorlog is belast met de 
uitvoering· van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad geplaatst zal worden en waarvan 
afscbrift gezonclen zal worden aan clen Raad 
van State. 

's Gravenhage, den 3den Augustus Ull4. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, Bo1<nooM. 
(Uitgeg. 3 Aug. 1914.) 

3 Augusiits 1914. BESLUIT, houdende verbocl 
van uitvoer van stroo .. S. 355. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende, dat bet in het belang van den 

Staat noodig is, den uitvoer van stroo te 
verbieden; 

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

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Oorlog, van Financien en van Land!:Jouw, 
Nijverheid en Handel van 3 Augustus 1914, 
Kabinet, Litt. A 76 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
3 Augustus 1914, n°. 1); 

Gezien het nader rapport van Onze voor 
noemde Ministers van 3 Augustus 1914, Ka
binet, Litt M76; 

Hebben goedgevonden en vers.taan te bopalen: 
Eenig artikel. 

De uitvoer van stroo is verboden van den 
dag der afkondiging van dit besluit, totdat 
hietomtrent nader door Ons zal worden beslist. 

.Onze Ministers van Oorlog, van Financien 

I en van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft, belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 3den Augustus 1914. 
WILHELMINA. 

IJe Minister van Oorlog, BosBO0M. 
IJe Minister van Financien, BERTLING. 

IJe Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
TREUB. 

(Uif.qeg. 4 Aug. 1914.) 

3 Augustus 1914. BESLUIT, houdende verbod 
van uitvoer van hooi. S. 356. 

(Tekst als S. 355.) 

3 Au,qustus 1914. BF.SLUTT, houdende verbod 
van uitvoer van machine- en smeerolien. 
s. 357. 

(Tekst als S. 355.) 

3 Augustus 1914. BESLUIT, boudende verbod 
van uitvoer van tarwe en tarwemeel. S. 358. 

(Tekst als S. 355.) 

3 Augustus 1914. BESLUIT, houdende verbod 
van uitvoer van zout. S. 359. 

(Tekst als S. 355.) 

3 Augustus 1914. BESLUIT, houdende verbod 
van uitvoer van gerst en gort. S. 360. 

(Tekst als S. 355.) 

3 Augustus 1914. BESLUIT, houdende verbod 
van uitvoer van automobielen en onder
deelen, waaronder banden. S. 361. 

(Tekst als S. 355.) 

3 .Augustus 1914. BESLUIT, houdende verbod 
van uitvoer van voertuigen voor paarden
tractie. S. 362. 

(Tekst als S. 355.) 

3 .Augustus 11114. BESLUIT, houdende verbod 
van uitvoer van rijwielen. S. 363. 

(Tekst als S .. 355.) 

3 A,igustus 1914. , BEsL:UIT, boudende verbod 
van uitvoer van ·motorrijwielen. S. 364. 

(Tekst als S. 355.) 

3 Augustus 1914. BESLUIT, houdende verbod 
van uitvoer van steenkool. S. 365. 

(Tekst als S. 355.) 
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3 Augustus 1914. BESLUTT, houdende verbod 
van uitvoer van cokes. S. 366. 

(Tekst als S. 855.) 

3 Augustus 1914. BESLUIT, houdcnde verbod 
van uitvoer van paarden (uitgezonderd 
veulens). S. 367. 

(Tekst als S. 355.) 

3 Ai.gustus 1914. BESLUIT, houdende verbod 
van uitvoer van rogge en roggemeel. S. 368. 

(Tekst als S. 355.) 

3 Augustus 1914. BESLUIT, houdende verbod 
van uitvoer van haver. S. 369. 

(Tekst als S. 355.) 

3 Augustus 1914. BESLUIT, hotfd!inde verbod 
van uitvoer van rijst. S. 369a. 

(Tekst als S. 355, uitgcg. 3 Sept. Hll4.) 

3 Au,qustus 1914. BESLUIT, tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van bestuur, 
als bedoeld in art. 17, lid 3b, van de Vis
scherijwet. S. 370. 

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

Landbouw, Nijverheid en Handel van 23 Juni 
1914, n°. 3652, afdeeling Nijverheid; 

Gelet op artikel 17, lid 3. letter b, van de 
Visscherijwet (wet van 6 October 1908, Staats
blad n•. 311), gewijzigd bij de wet van 8 Fe
bruari 1912 (Staatsblad n°. 66): 

Den Raad van State gehoord (advies van 
21 Jnli 1914, n°. 13); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 31 Juli 1914, n°. 4729, 
afdeeling Nijverheid; 

Overwegende, dat de wenschelijkheid is ge
bleken om de Binnenmaas en de Boezemvliet, 
gelegen in de Hoeksc:he Waard, uit te zonderen 
van de Wateren, waarin op grond van het 
bepaalde in artikel 17, lid 3, letter b, van de 
Visscherijwet, zonder schriftelijke vergunning 
van den rechthebbende op_ het vischrecht, 
met een hengel mag worden gevischt; 

Eebben goedgevonden en verstaan : 
• te bepalen : 
Art. 1. Van de wateren, waarin op grond 

van het bepaalde in artikel 17, lid 3, letter b, 
van de Visscherijwet met een henge! zonder 
schriftelijke vergunning van den rechthebbende 
op het vischrecht mag warden gevischt, worden 
uitgezonderd de Binnenmaas en de Boezemv liet, 
gelegen in de Hoeksche Waard. 

2. Dit besluit treedt in werking op den 

tweeden dag na dien der dagteekening van 
het Staatsblad en van de Btaatscourant waarin 
bet is geplaatst. 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad en gelijktijdig in 
de Staatscourant zal worden geplaatst en waar
van afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

's Gravenhage, den 3den Augustus 1914. 
WILHELMINA. 

De 111in. van Landbouw, Nij,,erheid en Handel, 
TREUB. 

(Uitgeg. 15 Aug. 1914.) 

3 Augustus 1914. BESLUIT, houdende verbod 
van uitvoer van leder. S. 371. 

WIJ WILHELJ\IIN A, ENZ. 
Overwegende, dat het ·in het belang van 

den Staat noodig is, den uitvoer van leder te 
verbieden; 

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

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Oorlog, van Financien en van Landbouw, 
Nijverheid en Handel van 3 .Augustus 1914, 
Kabinet, Litt. A 75 ; . 

Den Raad van State gehoord (advies van 
3 Augustus 1914, n•. 1); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 3 Augustus 1914, Ka
binet, Litt. M75 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
Eenig artikel. 

De uitvoer van leder is verboden van den 
dag der afkondiging van dit besluit, totdat 
hieromtrent nader door Ons zal warden beslist. 

Onze Ministers van Oorlog, van· l!'inancien 
en van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft, belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Strats
b/ad zal warden geplaatst en waarvan afschrift 
zal warden: gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 3den Augustus 1914. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, BosBooM. 
De Jvlinister van Financien, BERTLING. 
De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 

TREUB. 
(Uitgeg. 4 Aug. 1914.) 

3 A.ugusfus 1914. BESLUIT, houdende verbod 
van uitvoer van peulvruchte!l, S- 372. 

(Tekst als S. 371.) 
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3 Augustus 1914. BEsLUIT, houdende: 
1°. verlenging van verlof aan G. S. VAN 

KRIEKEN, te Oporto, om als leer~ar te 
blijven in Portugeeschen staatsdienst ; 

2° .. bepaling van den dag waarop. in 
werking zal treden de wet van 20· Juni 
1914 (Staatsblad no. 229). S. 373. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 
Op het verzoekschrift van G. S. VAN KRIE

KEN, te Oporto, om als. Nederlander te worden 
genaturaliseerd en . in vreemden Staatsdicnst 
te mogen blijven ; 
· Gelet op artikel 67, lid twee, der Grondwet 
en op artikel 7, 4°., der wet van 12 December 
1892 (Staafsblad n°. 268), op het Nederlander
schap en hot ingezetenschap, laatstelijk gewij
zigd bij de wet van 15 Juli 1910 (Sta'ltsblad 
n°. 216), 'alsmede op artikel 2 der wet van 
20 ,Juni 1914 (StaatsMad n°. 229); 

Gelet op de ten dezen ovArgelegde ambts
berichten en op het rapport ~an Ori.zen Minis
ter van J ustitie van den 31 Juli 1914, lste 
afdeeling C, n•. 502 ; 

Hebben goedgevonden en verstRan: 
1°. aan GERARDUS SAMUEL VAN KRIEKEN, 

te Oporto, verlof te verl~enen om als leeraar 
te blijven in Portugeeschen . staatsdienst; 

2°. te bepalen, dat de wet van 20 Juni 1914 
(Staatsblad' n°. 229) zal in werking treden op 
heden. 

Onze voornoemde Minister is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad en in de Nederland;cl;e Btaafscourant 
zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 3den Augustus Hl14. 
W I L HE L M IN A. 

De Minister van Justitie,. B.· ORT. 
(Uitgeg. 4 Aug. 1914.) 

4 · Augustus 1914. BESLUIT, betreffende de inlij
ving van ingeschrevenen voor de lichting 
der militie van 1915. S. 374. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onze'Ministers van Oorlog, Marine en Blnn·en
landsche Zaken van 4 Augustus 1914, Kabinet, 
Litt.· R 75; 

Gezien de wet van 3 Augustus 1914 (Sfaafs-
blad n°. 349) ; · 

Hebben ·goedgevonden en verstaan: 
De regeling van al hetgeen ingevolge art. 4 

der wet van 3 Augustus 1914 (Staatsblad n°. 349) 
moet worden geregeld, geschiedt door ·Onzen 
Minister van Oorlog in overleg, voor zooveel 
noodig, met Onze Ministers van Marine en 
Binnenlandsche Zaken. Voor zoover het echter 

onder.werpen betreft,. die moeten worden .ge· 
acht uitsluitend te behooren tot het gebied 
van bet Depar.tement van Marine, geschiedt de 
regeling door Onzen -Minister van Marine. 

Onze Ministers van Oorlog, Marine . en 
Binnenlandsche Zaken zijn, ieder voor zooveel 
hem betreft, belast met .de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad _zal worden ge
plar.tst. 

's-Gravenhage, den. 4den Augustus 1914. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, BosBOOM. 
De Minister van Marine, J. J. RAMBONNET. 

De Minister,1,an Binnenlandsche Zaken, 
CORT v. D. LINDEN. 

(Uitgeg. 5 .Au_q. 1914.) 

5 .Augustus,1914. BESLUIT, houdende in staat 
van oorlog verklaring van enkele gedeelten 
des Rijks. S. 3:5_ 

WTJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van den Raad van 11/Jinis

ters van 4 Augustus 1914; 
Gelet op het bepaalde in artikel 1 van de 

Wet van den 23sten Mei 1899, houdende be
palingen ter uitvoering van art. 187 dcr Grond
wet (Staatsblad n°. 128); 

Gezien bet Koninklijk besluit van 30 Juli 
1914 n°. 72; 

Overwegende dat het noodzakelijk is, buiten
gewone maatregelen t'e nemen ter voorbereiding 
van de verdediging des larids; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen, 
dat met ir?gang van den· 5den Augustus 1914 
wordt in staat van oorlog verklaard: 

1°. bet gebied, behoorende tot: 
de Stelling· van den Helder, 
de Stelling van de Monden der Maas en 

van bet Haringvliet, 
de Nieuwe Hollandsche Waterlinie; 
2°. het grondgebied der gemeenten Wester.

voort en Duiven, rondom het verdedigingswerk 
bij Westervoort, 

als voren der gemeenten Pannerden, Bemmel 
en Millingen, rondom bet fort op ·den Hoofd
dam, bij Pannerden, . 

als voren der gemeenten Neuzen, Hoek en 
Zaamslag, rondom de kustbatterij bij Neuzen, 

als voren der gemeente Ellewoutsdijk, rondom 
het fort te Ellewoutsdijk. 

Onze l'llinisters van Oorlog; vim Marine, van 
Binnenlandsche Zaken, v·an ,Justitie, van- Wa
terstaat, van Buitenlandsche Zaken, van Fi
nancien, en van Landbouw, Nijverheid .. :en 
Handel, zijn ieder voor zooveel hem betre~t 
belast ~et de uitvoering van dit Besluit, .dat 
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i;n' het Staatsblad en in de Staafscourant zal 
worden geplaatst en waarvari afschrift zal wor
den gezonden aan -de Algemeene Rekenkainer. 

's-Gravenhage, den 5den Augustus ·1914,. 
WILHELMINA. 

De tijdelijke Voorzitter van den Raad 
van Ministers, 

CORT V, D. LINDEN, 

(Uitgeg. 5 Aug, 1914.) 

6 Augustus 1914. WET, betreffende' amnestie. 
. s, 376. 

Bijl. Hand. 2• Kamei· 1913/14, n°: 360, 1-3. 
Hand. idem 1913/14, bladz. 2594. 
Hand. 1° Kamer 1913/14, bladz. 567, 578. 
WIJ WILRELMIN A, ENZ •• : doen t~ weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de heerschende buitengewone omstandig
heden bet wenschelijk maken om overeenkom
stig art. 68, derde lid, der Grondwet amnestie 
te verleenen aan personen, die zich schtlldig 
hebben gemaakt aan desertie ; 

Zoo is bet, dat Wij, den Raad van State;en:Z. 
A~t. · 1. Amne:;tie wordt verleend aan al 

degenen, · die hetzlj als dienstplichtige, hetiij 
als vrijwilliger, hetzij'in eene andere hoedanig
heid bij de Nederlandsche krijgsmacht in of 
buiten Europa zich v66r 1 Augustus 1914 
hebben schuldig gemaakt aan desertie, indien 
zij zich bij de gemobiliseerde Nederlandsche 
strijdmacht hebben aangemeld of zich alsnog 
v66r l November 1914 daarbij aanmelden en 
het ·eenigermate aannemelijk kan worden ge
acht, dat zij zich met bekwamen · spoed na de 
mobilisatie van genoemde strijdmacht daarheen 
hebbenbegeven. 

2. Deze wet treedt in werking op den dag 
van hare plaatsing in het Staatsblad. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 6den Augus

tus 1914. 
WILHELMINA. 

JJe Minister ·van Oorlo,q, BosBOOM. 

De Minister van Mai·ine, J. J. RAMBONNE1·, 

De Jl1inister van Kolonien, TH. B. PLEYTlll, 

JJe Minister 1,an Ju.9fifie, B. ORT. 

t Uitgeg. 6 Aiig. 1914.) 

6 Augustus 1914. WET, tot uitgifte van zil-
verbons. S. 377. 

Bijl. Hand. 2° Kame,· 1913/14, n°. 359, 1-3. 
Hand. idem 1913/14, bladz. 2593, 2594. 
Hand. 1° Kamer 1913/14, blazd. 567, 578. 
W1J WILHELMINA, ENZ, •• doen'te weten: 
Alzoo 'Wij in overweging genomen hebben, 

dat tengevolge van de zeer buitengewone 

omstandigheden, waariri het land verkeert, ee~ 
uiterst omvarigrijke vraag naar zilveren mrint 
is ontstaan, aan. welke vraag niet·kan worderi 
voldaan uit den bij de· N ederlandsche Banl\:. 
aan wezigen zil vervoorraad ; 

dat hierin niet tijdig door zilveraiminunting 
kan worden voorzien, zoodat bet noodzakelijk 
is zonder eenig verwijl eene tijdelijke huipmunt 
in te voeren in ·afwachting van bet gereed 
komen van de noodige zilveren munten; 

Zoo· is bet, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Onder de benaming van zilverbons 

wordt muntpapier· uitgegeven, vertegenwoor
digende eene waarde van een gulden -(f 1 ), 
twee en een halven gulden (f 2,50) of vijf 
gulden (f 5 ), tot een gezamenlijk bedrag van 
ten hoogste vijf en twintig millioen gulden 
(f25,000,000). 

De vorm en de hoeveelheid van elke soort 
der uit te geven zilverbons wordt door Ons 
vastgesteld en ter kennis van bet µubli~k 
gebracht. 

2. De zilverbons hehben de hoedanigheid 
van · wettig betaalmiddel. Zij worden, met 
inachtneming van bet bepaalde in artikel 8 
dezer ·wet, op bet tijdstip en op de wijze, door 
Ons te bepalen, ingetrokken, nadat tot hunne 
inwisseling voldoende gelegenheid is gegeven. 

3. Door Onzen J'\Iinister van Financien 
wordt iedere maand in· de Staatscoitrant mede• 
deeling gedaan van het bedrag der nitgegeven 
zilverbons. 

4. Wegens bet verlies van zilverbons wordt 
in geen geval eenige vergoeding verleend. 

5. Wanneer zilverbons onbruikbaar zi,in 
geworden, kunnen zij, mits zij nog kenbaar 
zi,in, na daartoe van _Onzen Minister van Fi
nancien verkregen machtiging, tegen nieuwe 
bons warden ingewisseld. 

6. De ingetrokken zilverbons wordPn door 
Onzen Minister van Financien te1· vernietiging 
bij de· Algemeene Rekenkamer overgebracht. 
Iedllre maand wordt van bet aantal en de 
soort der in den loop der vorige maand over
gebrachte zilverbons door Onzen voornoemden 
Minister in de Staatsco'.,,,rant mededeeling ge-
daan. - · · 

7. De uitgifte van de in deze wet bedoelde 
zilverbons wordt niet aangemerkt als uitgifte 
van muntpapier, als bedoeld in artikel llbis, 
derde lid onder n°. 1, en artikel 22, zesde lid 
onder n°. 2, van het aan de Nederlandsche 
Bank verleend octrooi. 

8. Tot de intrekking der zilverbons moet 
zoo spoedig mogelijk worden overgegaan en 
in elk geval, wanneer daartoe door de N eder-
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landscbe Bank een voldoende boeveelbeid zi1ver 
ter beschikking van de Regeering wordt ge
steld. 

9. Deze wet treedt in· werking • op den dag 
barer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 6den Augus

tus 1914. 
WILHELMINA. 

De .Ministei· van Financien, BERTLING. 
De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 

TREUB. 
(Uitgeg. 6 .1foy, 1914.) 

6 Augustus 1914. BEsLUIT, houdende vast
stelling van den uiterlijken vorm en van 
de boeveelheid van elke soort der nit" te 
geven zilverbons. S. 378. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van den 6deu Augustus 1914, no_ 82, 
Generale Thesaurie ; 

Gezien de wet van 6 Augustus 1914 tot 
uitgifte van zilverbons; 

Hebb en goedgevonden en verstaan te bepalen: 
· A.rt. 1. De ingevolge de wet van 6 Augus

tus 1914 · nit te geven zilverbons zijn van den 
volgenden inhoud : 

,,Serie ..... . 
,,Wettig betaal

middel. 
,,Koninkrijk der Neder

landen. 
,,ZILVERBON 

{ 

,,Een gulden 
,,Groot ,,Twee en een halven gulden 

,,Vijf gulden 
,,wordt ter betaling aangenomen door de Ne
,,derlandsche Bank en aan alle Rijkskantoren. 

,.Inwisselbaar in zilver na aankondiging. 
. . . . . • • . . 1914. 

Geregistreerd, De Minister van Financien. 
,,De agent van het Ministerie van Financien. 

,,Het namaken of vervalscben van zilverbons 
,,met het oogmerk om die als echt en onver
,,valscht nit te geven of te doen uitgeven 

.,,wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 
,,hoogste negen jaren". 

Over· de zilv<Jrbons wordt een in guilloche 
uitgevoerde ondergrond gedrukt met een in 
guilloche gedrukt vignet. 

· De bons worden boven- en onderaan v~orzien 
van een aan beide _zijden afloopenden rand in 
dezelfde bewerking. 

De kleur van ondergrond, vignet en rand is : 
lichtbruin voor.de bons van f 1, 
licktblauw voor die van f 2,50, 

· lichfgroen voor die van f 5. 

In het midden van de bons wordt over bet 
vignet been gedrukt in vette cursieve cijfers : 

,.1" in donke1·bruine kleur voor de bons vanfl, 
,,2.50'' in donkerblauwe kleur voor de bons 

van f 2,50, 
,,5" in donker groene kleur voor de bons van/5. 
De achterzijde der bons wordt niet bedrukt. 
De bons worden gedrukt op papier van ten 

naastenbij zeven centimeters bij tien en een 
halven centimeter. Zij worden voorzien van 
den stempel der handteekening van Onzen 
Minister van :B'inancien en van dien der hand
teekening van den Agent van het l\finisterie 
van Financien te Amsterdam. 

2. Het bij artikel 1 der wet. van 6. A._ugus
tus 1914 tot uitgifte van zilverbons toegestaan 
bed rag van vijf en twintig millioen gulden wordt, 
naar gelung daaraan de behoefte blijkt te be
staan, geheel uitgegeven, met dien verstande, 
dat ten hoogste zullen worden uitgegeven: 

tien 1nillioen zilverbons van een gulden, ver
tegenwoordigende een kapitaal van tien milli
oen gulden; 

1:ier millioen zilverbons van twee en een hnl
ven gulden, vertegenwoordigende een kapitaal 
van tien niillioen gulden; 

een millioen zilverbons van vijf _qulden, ver
tegenwoordigende een kapitaal van vwf 1nilli, 
oen gulden. 

3. De werkzaamheden met de uitgifte van 
zilverbons in verband staande met name wat 
betreft het registreeren der stukken en het 
oefenen van controle zullen geschieden naar 
de voorschriften daaromtrent door Om-:en Mi
nister van Financien te geven. 

Onze Minister van Financien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsolad en in de Staatscourant zal worden 
geplaatst . 

's-Gravenhage, den 6den Augustus 1914. 
W I L HE L l\U N A. 

De :Minister van Financien, BERTLING. 
(Uitgeg. 6 Aug. 1914.) 

6 Augustus 1914. BESLUIT, nopens verbod van 
vervoer van sommige artikelen van nit het 
gebied van de Stelling van Amsterdam 
paar het overige gedeelte des Rijks. S. 379. 

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

Stuat noodig is het vervoer van sommige 
artikelen van nit bet gebied van de Stelling 
van Amsterdam naar het overige gedeelte des 
Rijks te verbieden; 

Gezien de wet van 3 Augustus 1914 (Staats
blad n°. 344); 
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Op °de voordraeht van Onze Ministers· van 
Oorlog, van Landbouw, Nijverheid en Handel 
en van Financien van 5 Augustus 1914, Kabi
net, Litt. 076 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
5 Augustus 1914, n°. 8); 

Gezien het nader rapport van Onze- voor
noemde Ministers van 6 A.ugustus 1914, Kab. , 
Litt. L77; 

Hebben g-02dgevonden en verstaan te bepalen : 
Eenig artikel. 

Het vervoer van levensmiddelen en grond
stoffen te_r bereidirig daarvan, vee, visch, ge
vogelte en andere levende voor ·menschelijk 
voedsel _geschikte dieren, genotmiddelen, dran
ken en drinkwater; landbouwproducten, ge
nees- en verbandmiddelen en de grondstoffen 
daarvoor, veevoederartikelen, kleeding, schoei
sel en de grondstoffen daarvoor, nachtleger
voorwerpen en de grondstoffen daarvoor brand
en lichtstoffen, benzine, motor- en sme~rolien, 
smeermiddelen en vetten, chemicalien, spring
middelen en de grondstoffen daarvoor, paarden 
en andere trekdieren, transportmiddelen en 
onderdeelen daarvan, motoren, machines, werk
tuigen en gereedschappen, metalen, hout en 
andere bouwmaterialen, papier, verpakkings· 
middelen, wapenen en munitien, van uit het 
gebied van de Stelling van Amsterdam naar 
het overil!,"e gedeelte des Rijks totdat hierom
trent nader door Ons zal worden beslist, is 
verboden voorzoovei· dit door den Commandant 
van die Stelling of door eene hoogere militaire 
autoriteit noodig wordt geoordeeld. . 

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

's-Gravenhage, den 6den Augustus_ 1914. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog. BosnooM. 
De Min. van Lanclbouw, Nijverheicl en Handel, 

TREUB. 
De Minister van l!'inancien, BERTL~G. 

(Uitgeg. 6 Aug. 1914.) 

6 Au_qustus 1914. BESLUIT, nopens verbod van 
vervoer van somrnige a·rtikelen van uit de 
Stelling van het Hollandsch Diep en het 
Volkerak naar de overige deelen des Rijks. 
s. 380. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Overwegende, dat het in het belano- van den 
Staat noodig is het vervoer van "'sommige 

artikelen van uit de Stelling van het Hollandsch 
Diep en het Volkerak naar de overige deelen 
des Rijks te verbieden ; 

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

Op de voordracht van On.ze Ministers van 
Oorlog, van Financien en vari Landbouw, 
Nijverheid en Handel van 5 Augustus 1914; 
Kabinet litt. R76 ;· 

Den Raad van State gehoord (advies van 
5 Augustus 1914, n°. '7); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 6 Augustus 1914, Kabinet 
litt. M7'; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen, 

Eenig a,·tikel. 

Het vervoer van levensmiddelen en grond
stoffen ter bereiding daarvan, vee, visch, ge
vogelte en andere levende voor menschelijk voed
sel geschikte dieren, genotmiddelen, dranken 
en drinkwater, landbouwproducten, genees- en 
verbandmiddelen en de grondstoffen daarvoor, 
veevoederartikelen, ldeeding, schocisel en de 
grondstoffen daarvoor, nachtlegervoorwPrpen 
en de grondstoffen daarvoor, brand- en licht
stoffen, benzine, motor- en smeerolien, smeer
middelen en vet.ten, chemicalien, springmidde
len en de grondstoffen daarvoor, paarden en 
andere trekdieren, transportrniddelen en on
derdeelen daarvan, motoren, machines, werk
tuigen en gereedschappen, metalen, hout en 
andere bouwmaterialen, papier, verpakkings• 
middelen, wapenen en munitien, van uit de 
Stelling van het Hollandsch Diep en Het 
Volkerak naar de overige deelen des Rijks is, 
totdat daaromtrent door Ons nader zal zijn 
beslist, verboden, voor zoover zulks door den 
Uommandant dier Stelling of eene hoogere 
militaire autoriteit noodig wordt geoordeeld. 

Onze Ministers van Oorlog, van Financien 
en van Landbouw, Nijverheid en Handel, zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft, belast met de 
uitvoering van dit Besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worclen. geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 6den Augustus 1914. 

WILHE.LMIN A_-

De Minister van Oorlog, BosnooM. 

De Minister van l!'i,;ancien, BERTLING. 

De Min. VIM Landbouw, Nijverheicl en Handel, 
TRl!WB. 

(Uitgeg. 6 Aug. 1914.) 
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7 Augustus 1914. BESLUIT, houdende verbod 
' van• uitvoer van genees- en verbandmid

delen en de grondstoffen daarvoor. 'S. 381. 
'•WI.J WJLHEL}IINA, ENZ. 
Overwegende, dat het in het belang van 

den Staat noodig is, den uitvoer van genees, 
en verbandmiddelen en de grondstoffen daar
,,oor te verbieden; 

Gezien de wet van 3 Augustus 1914 (Staats
blad n°. 341); 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Oorlog, van · Financien en van Landbouw, 
Nijverbeid en Handel van 5 Augustus 1914, 
Kabinet Litt. T 76; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
5 Augustus 1914, no. 9); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 6 Augustus 1914, Ka
binet, Litt. T 77 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
Eenig artikel. 

De uitvoer van genees- en verbandmiddelen 
en de grondstoffen daarvoor is verboden van 
den dag der afkondiging van dit besluit, totdat 
hieromtrent nader door Ons zal worden beslist. 

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

's-Gravenhage, den 7den Augu~tus 1914. 
WILHELM.IN A. 

De .il1iniste,· van Oorlog, BosBOOM. 
JJe Minii,fer van Financien, BERTLING. 

JJe 111in. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
, TREUB. 

(Uitge,q. 7 Aug. 1914.) 

7 Augustus 1914. BESLUIT, houdende bekend
making in het Staatsblad van het op 
11 Maart 1913 te Alhene tusscben Neder
land en G,·iekenland gesloten verdrag, 
strekkende om het geschil over eene door 
wijlen den N ederlandscben bescbermeling 
EoMOND NARIK gesloten pandovereen
komst aan scbeidsrechterlijke uitspraak 
te onderwerpen. S, 382. 

Wr.J WILHELMINA, ENZ. 
Gezien het op 11 Maart 1913 te Athene tus

scben Nederland en Griekenland gesloten ver
drag, strekkende om het geschil over de 
geldigbeid van eene door wijlen den Nederland
scben beschermeling EDMOND NARIK gesloten 
pandovereenkornst aan scheidsrecbterl!Jke uit
spraak te onderwerpen,- welk verdrag is goed-

gekeurd bij de wet van den 26sten .l<'ebruari 
1914 (Staatsblad n°. 58) en waarvan een afdruk 
met vertaling bij dit be~luit is gevoegd; 

Overwegende dat de akten van bekrachtiging 
van bedoeld verdrag-.op 11 Juli 1914 te Atliene 
zijn uitgewisseld; 

Op de voo_rdracht van Onzen Minister van 
13uitenlandsche Zakeri ;van den 5den _Augustus 
1914, Directie van het Protocol n°; · Hil91 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: voorzegd 
verdrag en de vertaling daarvan te doen beke~d 
maken door de plaatsing van dit besluit in ·het 
Sfa,, t.,b_lad. 

Onze Ministers, Hoofden van Depaitementen 
van Algemeen Bestuur, zijn belast, ieder voor 
zooveel hem betreft, met de uitvoering van 
hetgeen ten deze wordt vereischt. 

's-Gravenhage, den 7den Augustus 1914. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buifenlandsche Zaken, 
J. LOUDON. 

(Uitgeg. 15 Aug. 1914.) 

VERTALING. 

Zijne Majesteit de Koning van Griekenland 
en Hare ~Iajesteit· de Koningin der Neder
landen, 

overwegende dat de N ederlandscbe Regeering 
de Griekscbe Regeering eene vordering 

heeft ingesteld uit hoofde der inbezitn!)ming 
en van- den verkoop door de Grieksche over
heid te Smyrna van koopwaren waarop de heer 
EDMOND NARIK, Nederlandsch bescberrneling, 
pandrec):it 9-eed gelden, 

overwegende dat de Grieksche Regeering de 
geldigbeid der pandovereenkornst ontkent, 

wenschende langs minnelijken weg een eind 
te maken aan dit gescbil, 

hebben tot Hoogstderzelver Gevolmachtigden 
benoemd, te weten : 

Zijne Majesteit de Koning van Griekenland: 
den beer J.,AMBROS A. COROMILAS, Hoogst

deszelfs Minister van Buitenlandsche Zaken, 
Officier.in de Orde va_n den Verlosser, enz., enz., 

en Hare Majesteit de Koninging der N eder-
land\)n: · 

jonkheer ,JACQUES EDOUARD DE STURLER, 
Hoogstcierzelver Buitengewoon Gezant en Ge
volmacbtigd Minister bij bet Hof te Atbene, 
Ridder in de Orde van den Nederlandschen 
Leeuw, _enz., enz., 

die, na elkander hunne in goeden en behoor
lijken vorm bevonden volmachten te hebben 
medegedeeld, omtrent. de voigende artikelen 
zijn overeengekornen. 

Art, 1. De Regeering van Zijne Majesteit den 
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Koriing van Griekenland en de Regeering vim 
Hare Majesteit' de· Koningin der Nederlanden 
komen overeen· de vraag, ofde Nederlandsche 
beschermeling EDMOND· NARIK al dan niet 
pandrecht had op de koopwaren die zich op 27· 
Maart 1907 in den winkel ,,La Samaritaine" 
te Smyrna bevonden, te onderwerpen aan eenen 
rechtsgeleerde van erkende bevoegdheid op 
hei gebied van bet recht en de gebruiken 
welke de rechtsverhoudingen der vreemdelin
·gen in de·n Levant beheerschen. Die rechts
geleerde zal als scheidsrechter uitspraak doen. 

Ingeval bij de g jldigbeid der pandovereen
komst uitspreekt, zal de Griekscbe Regeering 
aan de Nederlandsche Regeering eene schade

. vergoeding scbuldig• zijn ten bedrage van de 
gebeele waarde der aan den beer .NARIK in 
pand gegeven koopwaren. 

Indien de beide Regeeringen niet tot over
eenstemming mocbten kunnen komen over de 
keus van eenen scheidsrecbter, zullen zij aan 
Zijne Mujesteit den Koning van Rumenie bet 
verzoek ricbten dien aan te wijzen. 

2. De eischende · Pariij zal binnen een 
termijn van drie maanden .na de. uitv. isseling. 
der ·akten van bekracbtiging van dit verdrag 
aan den . scheidsrechter eene memorie doen 
toekomen tot staviug van 1aren eisch en zij 
zal onverwijld daarvan een afschrift cloen toe
komen aan de verwerende Partij. 

Binnen eenen termijn van drie maanden na 
de cintvangst van dat afscbrift zal de verwe
rende Purtij eene tegen-memorie · aan den 
scheidsrecbter doen toekomen. wilarvan zij on
verwijld een afscbrift zal doen toekomert aan 
de eiscbende Partij: 

Binnen drie ·maanden na de ontvangst van 
dat afscbrift zal de· eischende Partij, zoo zij 
zulks noodig acbt, aan ·den scbeidsrechter eene 
nieuwe• memorie kunnen doen toekome·n, waar-· 
van · zij onverwijld een· afschrift zal doen ge
worden aan de verwerende Partij, die-insgelijks 
binnen drie maanden na de ontvangst van dat 
afschrift nan den scheidsrechter eene nieuwe 
niemorie· zal kunnen ·doen toekomen, waarvan 
zij onverwijld een afschrift zal doen toekomen 
aan de eischende Purtij. 

De scheidsrechter is gemachtigd aan_ieder 
der Partijen, 'die · zulks 'l'ragen, 1nocht,. eene 
verlenging van eene maand toe te staan, ten 
aanzien van elk dei termijnen in dit artikel 
vermeld. Van iedere verlenging zal hij kennis 
geven aan de tegenpartij. · · 

3. Na do uitwisseling van die "niernorien 
zal geenerlei mededeeling, noch schriftelijk, 
noch mondeling, aan den scheidsrechter worden 
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gedaan, tenzij deze zich tot Partijen·wenden
mocht, ten einde van haar of van eene van haar 
schriftelijke nadere · inlichtingen te verkiijgen. 

De Partij, welke die inlichtingen geven zal, 
zal daarvan onverwijld een afsuhrift doen toe
komen aan de andere Partij en deze _zal, zoo 
haar zulks goeddunll't, binnen eene ·maand na 
de onivangst van dat afschrift aan den scheids
rechter schriftelijk de opmerkingen kunnen 
mededeeleri, waartoe haar die·aanleiding zullen 
geven. Die opmerkingen zullen· insgelijks on
verwijld in afscbrift aan de tegenpartij worden · 
medegedeeld. ' 

4. De scheidsrechter zal zieh van de 
Fransche taal bedienen zoowel in bet vonnis 
als in de mededeelingen wellie hij aan Partijen 
zq) hebben te doen in den loop van bet geding. 
De memorien en andiire mededeelingen van 
Partijen uitgaande zullen in die taal zijn ge, 
steld. -

5. · De scheidsrechter zal beslisse:ri omtrent 
alle vragen die zich ten aanzien der proces
voering in den loop· van het geding mochten 
voordoen. 

6. Aanstonds na de bekrachtiging van 'dit 
verdrag zal ieder der Hooge Verdragsluitende 
Partijen in banden van den _scheidsrechter 
eene som van twee duizend francs storten als 
voorschot voor de kosten van_ het geding. 

7. De uitspraak zal door den scheidsrechter 
aan Purtijen worden medegedeeld. 

Zij zal met redenen omkleed zijn.. 
Ingev~l zij de geldigheid der pandovei·een

komst zal erkennen, zal i-.ij bet· bedrag der 
door de Griekscl:!e Regeering a~.n de N eder
landsche Regeering verschuldigde scbadever
goeding vaststellen. Te dien · einde zullen de 
beide Regeeringen gehouden zijn aan den 
sebeidsrechter op diens aanvrage alle gegevens 
te verstrekken ter vaststelling van d~ hoeveel
heid, de hoedanigheid en de waurde der koop
wuren waarin het betwiste pand bestaan heeft. 
De scheidsrechter zal eenen deskundige in 
handelszaken kunnen aanwijzen om hem bij te 
staan in de vaststelling van bet bedrag- der 
schadevergoeding. 

De scheidsrecbter zal insgelijks in zijne 
uitspraak bet bed rag der kosten Yan het geding 

. vaststellen, met inbegrip der·'befooning van 
den deskundige. Die kosten zullen zooveel 
mogelijk moeten worden · bAperkt. Iedere 
Partij' zal hare· eigen kosten ·betalen·;- benevens 
de h'elft der gezegde · kosten· van 'bet geding. 

8. De Hooge Verdragsluitende Partijen 
verbinden zich de· uitspraak, door den scheids
recbter overeenkomstig de bepalingen van dit 
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verdrag gedaan, als vonnis in hoogste ressort · 
aan te nemen en daaraan zonder eenig voor-
behoud uitvoering te geven. · 

Alle geschillen betreffende de tenuitvoer
legging zulle11 aan den scheidsrechter worden 
onderw_orpen. 

9. Dit verdrag zal worden bekracbtigd en 
zal in werking treden terstond na de uitwisse
ling der akten van bekrachtiging, welke zoo 
spoedig mogelijk zal plaats hebben to Athena. 

Ter oorkonde waarvan de beiderzijdsche 
Gevolmachtigden dit verdrag hebben onder
teekend en van hunne zegels voorzien. 

Gedaan in dubbel te Athena, 26 Februari/11 
Maart 1913. 

(L. S.) L. A. CoRoMILAS. 

(L. S.) J. E. DE 8TURLER. 

7 Augns/1ts 1914. BESLUIT, houdende verbod 
van uitvoer van salpeterzuur. S. 383 . 

. WIJ WILHEL:HIN A, ENZ. 

Overwegende, dat het in het belang van den 
Staat noodig is, den uitvoer van salpeterzuur 
te ver bieden ; . 

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

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Oorlog, van Financien en van Landbouw, 
Nijverheid en Handel van 4 Augustus 1914, 
Kabinet, Litt. Z75 ; 

Den Raad van State gehoord (advies ,van 
5 Augustus 1914, n°. 5); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers. -van 7 Augustus 1914, Ka
binet, Litt. un; 

He_bben goedgevonden en verstaan te bepalen: 

Eenig a,·tikel. 

De uitvoer van salpeterzuur is verboden van 
den dag der afkondiging van dit besluit, totdat 
hieromtrent nader door Ons zal worden beslist. 

Onze Ministers van Oorlog, van Financiep 
en van Landbouw, Nijverheid en Bandel zijn, 
ieder. voor zooveel hem betreft, belast met de 
uit;oering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden nan den Raad van State. 

· 's-Gravenhage, den 7den Augustus 1914. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, llosBoOM. 
De Minister van Finunciiin, BERTLING. 

De Min. i•an Landbouw, Nijverheid eri Handel, 
TREUB. 

( Uitgeg. 7 Aug. i914.) 

7 Augustus 1914. BESLUIT, houdende verbod 
van uitvoer van soda. S. 384. 

(Tekst als S, 383.) 

7 A.i,guslus 1914. BESLUIT, houdende verbod 
van uitvoer van cacao. · S. 385. 

(Tekst als S. 383.) 

7 Augustus 1!'14. BESLUIT, houdende verbod 
· van uitvoer van aceton. S. 386. 

(Tekst als S. 383.) 

7 Augustns 1914. BESLUIT, houdende verbod 
van uitvoer van thee. S. 387. 

· (Tekst als S. 383.) 

i Augustus 1914. BESLUIT, houdende verbod 
van uitvoer van potasch. S. 388. 

(Tekst als S. 383.) 

7 Auguytus 1914. BESLUIT, houdende verbod 
van uitvoer van alcohol. S. 389. 

(Tekst als S. 383.) 

7 A.ugusttts 1914, BESLUIT, houdende verbod 
van uitvoer van zwavelimur. S. 390. 

(Tekst als S. 383.) 

7 Augustus 1914. BES:C.UIT, houdende verbod 
van uitvoer van katoen in elken vorm. 
s. 391. 

(Tekst als S. 383.) 

7 Augustus 1914, BESLUIT, houdende verbod 
van uitvoer van aether, S. 392. 

(Tekst als S. 383.) 

7 Augustus 1914. BES:C.UIT, houdende verbod 
van uitvoer ·van ammonium carbonaat. 
s. 393. 

(Tekst als S. 383.) 

7 Augustus 1914. BEsr.ulT, houdende verbod 
van uitvoer van buekweit. S. 394. 

(Tekst als S. 383.) 

7 A.i,_qustu.s 1914. BESLUIT, houdende verbod 
van uitvoer van suiker. S. 31!5. 

(Tekst als S, 383.) 

7 Augustus 1914. BES:C.UIT, houdende verbod 
van uitvoer van struop. S. 396. 

(Tekst als S. 383.) 
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7 Augustus 1914. BEsr.urT, houdende verbod I der Landweerinstructie III en § 43 der Land
·van uitvoer van natrium salpeter. S. 397. , storm-Instructie worden gelezen: 

. (Tekst als S. 383.) · Alie op de uitbetaling van, de vergoeding 
· vallende kosten komen ten laste van het Rijk. 

-7 A,igustus 1914. BEsLuIT, houdende verbud De desbetreffende declaratien worden aan het 
van uitvoer van glycerine. S. 398. Departement van Oorlog ingezonden. 

(Tekst als S. 383.) Voor den Minister, 

·7 A.u,qust1ts Hll4. BESLUIT, hourlende verbod 
van uitvoer van koffie. S. 399. 

(Tekst als S. 383.) 

7 Augustus 1914. • BEsLurT, houdende verbod 
van uitvoer van antimoon regulus. S. 400. 

(Tekst als S. 383.) 

7 Augustus· 1914. BESLUIT, houdende verbod 
van uitvoer van munitien en buskruit. 
s. 401. 

(Tekst als S. 3811.) 

7 Augustus Hl14. BESLUIT, houdende verbod 
van uitvoer van lood. S. 402. 

(Tekst als S. 383.) 

7 A,tgustus 1914. BESCHIKKING van den Mi 
nister van Oorlog, tot· wijziging van de 
beschikkingen, waarbij vastgesteld zijn de 
Mililie-Vergoedings-Instructie, de Land
weerinstructie III en de Landstorm-In
structie. 

D,i Minister van Oorlog, 
Overwegende dat het wenscbelijk is, de terug

betaling van uit de gemeentekas voorgeschoten 
gelden voor vergoedingen wegens kostwinner
schap, zooveel doenlijk te bespoedigen, beeft 
goedgevonden het navolgende te bepalen. 

§ 26 der Militie-V-ergoedings-Instructie, § 36 
der Landweerinstructie III en § 40 der Land
storm-Instructie worden gelezen : 

Na ontvangst van een verzamelstaat als in 
de vorige § vermeld, neemt .de Minister van 
Oorlog zoo:ira mogelijk een •beslissing nopens 
de op dPn verzarnelstaat vermelde vergoedin
gen en brengt hij zijn beslissing ter kennis 
van den burgemeester. De kennisgeving gaat 
vergezeld van een assignatie op den betrok
ken Rijksbetaa]meester tot bet door genoemden 
Minister goedgekeurde bedrag der uit de ge
meentekas voor de uitbetaling der vergoeding 
voorgeschoten gelden. 

§ 27 en §. 29 der Militie-Vergoedings-In• 
structie, § 37 en § 29 der Landweerinstructie 
III, alsook § 41 en § 42 der Landstorm-Instruc-
tie vervallen. ·· 

§ 30 der Militie-Vergoedings-Jnstructie, § 40 

IJe Secretaris-Generaal, (get.) A. J. DOORMAN. 

8 Augushts 1914. BESLUIT, houdende verbod 
van uitvoer van gouden munt en goud
muntmateriaal. ~- 403. 

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

.Financien van 6 Augustus 1914, n°. 126, Ge
nerate .Thesaurie ; 

Overwegende, dat het in het belang van den 
Staat noodig is om den uitvoer van gouden 
munt en goud muntmaterieel tijdelijk te ver
bieden; 

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

Den Raad van State geboord, advies vau 
den 7 Augustus 1914, no. 1; 

Gezien het nader rapport van Onv.en voor
noemden Minister van den 8sten Augustus 
1914, n°. 118, Generale Thesaurie; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Eeni,q artikel. 

De uitvoer van gouden munt en goud munt
materiaal is verboden vanaf den dag der afkon
diging van dit besluit totdat hieromtrent nader 
door Ons v.al worden beslist. 

Wij behouden Ons voor in bijzondere ge
vallen van dit verbod ontheffing te verleenen. 

Onze Minister van .B'inancien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad en in de Staatscourant zal worden ge
plaatst. 

's-Gravenhage, den 8sten Augustus 1914. 
WILHELM.IN A. 

IJe Minister va~ Financien, BERTLING. 
(Uitgeg. 8 Aug. 1914.) 

10 Augustus 1914. BESLUIT, tot nadere wijzi
ging van het Reglement voor 's Rijksvee
artsenijschool, vastgesteld bij Koninklijk 
besluit van 25 Mei 1894 (Staatsblad n°. 65). 
s. 404. 

WIJ WILHELMINA. ENZ. 
Op de voordracbt van Onzen Minister van, 

Landbouw, Nijverheid en Handel van 10 Juli 
1914, Directie van den Landbouw, n°. 5832,. 
eerste Afdeeling; 

Overwegende, dat wijziging van het Regle
ment voor 's Rijksveeartsenijschool, vastgesteld 
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bij Koninklijk besluit van 25 Mei 1894 (Staats

blad n°. 65) en laatstelijk gewijzigd bij Konink
lijk bAsluit van 21 Augustus 1906 (Staatsblad 
n°. 228), wenschelijk is; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
28 Juli 1914, no. 33); 

Gelet ,,p het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 7 Augustus 1914, Direc
tie van den Landbouw, n°. 6447, eerste Af
deeling; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 

Eenig artikel. 
In artikel 37 van genoemd Reglement wordt 

in het eerste en het derde lid in plaats van 
,,eersten Dinsdag" telkens gelezen ,,derden 
Dinsdag". 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel is belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in bet Staatsb!ad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

's Gravenhage, den !Oden Augustus Hl14. 
WILHELl\UN A. 

De Min. van Landbouw, Ni;j11erheir/ en Handel, 
TREUB, 

(Uitgeg. 14 A.ug. 1914.) 

10 A u_qusfus l!ll4. BESLUIT, tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van bestuur, 
betreffende inlichtingen in verband met 
de toepassing van de artikelen 369 en 370 
der Invali<litPitswet. S. 405. 

WrJ WILHELMINA, E;-.z. 

Op de voordraeht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel, van 18 Juni 
1914, n° 1889, afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gezien de artikelen 348, tweede iid, 369, 370 
en 409 der Invaliditeitswet (wet van den 5den 
Juni Hl13, Sfflatsl,lad n°. 205); 

Den Raad van State gehoord (advies ~an 
21 Juli 1914, n°. 17);. 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noem<"len Minister, van 7 Augustus 1914, 
n°. 2511 afdeeling Arbeidersverzekering ;· 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Ons besluit van :21 Augustus 1913·(Staatsb/ad 

n°. 357) in te trekken en te bepalen: 
Art. 1. De gemeentebesturen verstrekken 

de inlichtingen, welke door het bestuur der 
Ri,iksverzekeringsbank worden gevraagd in 
verband met de toekenning of betaal baarstel
ling ,·an reuten, als bedoeld in de artikeleri 369 
en 370 cler Invaliditeitswet. 

2. Het bestuur der Rijksverzekeringsbank 
geeft van den naam en het adres en van cien 

<lag, de maand en bet jaar van geboorte van 
ieder persoon, aan wien een rente, als bedoeld 
in .artikel 369 of artikel 370 der Invaliditeits
wet is toegekend, kennis aan bet bestuur der 
gemeente, waarbinnen deze persoon zijne woon
plaats heeft. De kennisgeving vermeldt of de 
rentetrekker gehuwd is en, zoo ja, den naarn 
en de woonplaats van den ecbtgenoot. 

Het bestuur der Rijksverzekeringsbank ver
strekt de opgaven, in het eerste lid van dit 
artikel bedoeld, ook ton aanzien van hen, aan 
wie een rente als bedoeld in artikel 361l of artikel 
370 der Invaliditeitswet werd geweigerd, indien 
van de afwijzende beslissing in beroep werd 
gegaan. 

3. Door elk gemeentebestuur wordt een 
lijst of een kaartregister aangelegd, bevattende 
de gegevens, welke door het bestuur der Kijks
verzekeringsbank krachtens artikel 2 zijn ver
strekt. 

De lijst of het register wordt in verband met 
gevallen van verandering van woonplaats, · 
overlijden en huwelijk door bet iremeente
bestuur I1auwkeurig bijgehouden. 

Wanneer ingevolge het voorgaande lid een 
wijziging in de lijst of het register wordt aan
gebracht, zendt het gemeentebestuur daarvan 
onmiddellijk aan het bestuur cler Rijksver
zekeringsbank opgave in en houdt het aantee
kening van die opgave in de lijst of bet rPgister. 

Indien gedurende een kalendermaand geen 
wijziging in de lijst of het register is aange
bracht, doet bet gemeevtebestuur v66r den 
5den der volgende maand <laarvan mededeeling 
aan het bestuur der Rijksverzekerlngsbank. 

4. Telken jare in de eerste helft der maand 
November zendt het gemeentebestuur aan bet 
bestuur der Rijksverzekeringsbank een opgave 
der .personen, die in het bevolkingsregister der 
gemeente zijn ingeschreven en in den loop van 
het volgend kalenderjaar den leeftijd van 70 jaar 
zullen · bereiken. Bij die opgave worden de 
dag, de maand oo het jaar, alsmede de plaats 
van geboorte vermeld; heeft het gemeente
bestunr zichvergewist,dat de opgaven overeen
kornen met de gegevens van den burgerlijken 
stand, dan wordt zulks bij de opgave aan
geteekend. 

5. De opgaven, bedoeld in artikel 3, derde 
lid, en artikel 4, geschieden bij formulieren, 
waarvan de moclellen worden vastgesteld door 
het bestuur der Rijksverzekeringsbar.k. Door 
die Bunk worden de formulieren kosteloos aan 
de gemeentebesturen verstrekt. 

6. Dit besluit treedt in werking op den 
tweeden dag na dien der dagte·ekening van het 
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Staatsblad en van de Staatscourant, waarin het 
is geplaatst. 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat gelijktijdig in het Staatsblad en 
in de Staatscoitrant zal worden g-eplaatst en 
waarvan afschrift zal worden ge:wnden aan 
den Raad van State. 

's-Gravenhage, den lOden Augustus 1914. 
WILHELMINA. 

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

(Uitgeg. 13 .4u_q. 1914.) 

10 Ai,gustus 1914. BESLUI1', tot het in staat 
van oorlog verklaren van een gedeelte des 
Rijks. S. 406. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van den Raad van Minis
ters van 10 Augustus 1914; 

Gelet op artikel I van de wet van 28 Mei 
1899 (Staatsblad n°. 128); 

Gezien het Koninklijk besluit van 80 Juli 
1914 n°. 72; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen, 
dat met ingang van den llden Augustus 1914 
in staat van oorlog worden verklaard : 

de provincies Li-mburg, Noordb,·abanf en Zee
land, benevens het gedeelte van de provincie 
Gelder/and bezuiden de rivier de Waal. 

Onze Ministers van Oorlog, van Marine, van 
.Binnenlandsche Zaken, van Justitie, van Water· 
staat, van Buitenlandsche Zaken, van Financien 
en van Landbouw, Nijverheid en Handel, zijn 
ieder voor zooveel hem betreft, belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Sta,dsblad 
en in de Staatscoiwant zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift, zal worden gezonden aan 
de Algemeene Rekenkamer. · 

's-Gravenhage, den lOden Augustus 1914. 
. WILH..1£LJUI.N A. 

De Tijdelijke · ·voo,·zitte,· van den Raad 
van Minist~rs, 

CORT V. D. LINDEN. 

(Uitgeg. 10 Au_q. 1914.) 

11 Augustus 1914. BESLUIT, houdende aan
vulling van de bepalingen omtrent den 
vrijdom van accijns voor zout, gebezigd 
voor de zouting van groenten en noten, die 
naar het buitenland worden uitgevoerd. 
s. 407. 

WIJ WlLHELMlN A, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van 16 Juli l\ll4, 11°. 94, Accijnzen; 

Geiien artikel 74, -lit. c en de artikelen 83 

en 99 der wet van 27 September 1892 (Staats
blad n°. 2:27), alsmede de wet van ·6 .l!'ebruari 
1912 (Staatsblad n°.- 80), houdende oepalingen 
betreffende den accijns op het zout; 

Gelet op Onze besluiten van 26 April 1906 
(Staatsblad n°. 70), 12 December 1906 (Stuats
blad n°. 82i) en 12 September HJll (::Jtautsblad 
n°. 294); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
28 Juli 1914, n°. 26); 

Gelezen het nader rapport van Onzen voc:ir
noemden Minister van 7 Augustus HJ14, n°. 87, 
Accijnzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen : 

Eeni_q artikel. 

Aan artikel 9 van Ons besluit van 26 April 
1906 (Staaisblad n°. 70) wordt als derde lid 
het volgende toegevoegd: 

Het is verboden het brutogewicht te hoog 
aan te geven ; verschillen van niet meer dan 
vijf ten honderd van hetgeen is aangegeven, 
worden echter ni_et als overtreding van dit 
verbod beschouwd. 

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

's-Gravenhage, den llden Augustus 1914. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, BERTLING . 
(Uitgeg. HJ Aug. 1\:114.) 

11 Augustus 1914. MISSIVE van den Minister 
van Oorlog aan de Commissarissen der 
Koningin in de provincien betreffende de 
inlijviug van de lichting 1916. 

Met betrekking tot de uitvoering van de 
Wet van 8 Augustus 1914 (Staatsblad n•. 849) 
heb ik de eer het volgende onder Uwe aan
dacht te brengen. 

Genoemde wet houdt voor de inlijving van 
de lichting 1916 bepalingen in, die sommige 
bepalingen der Militiewet ter zijJe stellen. De 
vraag zou lmnnen rijzen, of dit ook het geval 
is ten opzichte van de toepassing, na het in 
werking treden van eerstge::ioemde wet, van de 
bepalingen nopens de geschiktheid, vrijstelling 
en uitsluiting. Wat dit betreft zij opgemerkt, 
dat die wet het voortgaan met het doen van 
uitspraken dienaangaande niet heeft buitenge
sloten, zooals we!· is geschied ten aanzien van 
het houden der loting (zie art. 2). Dit wijst er 
op, dat het de bedoeling is geweest, niet alleen 
die uitsprakP.n niet te keeren, maar,·ook om op 
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het rechtsgevolg van die uitspraken geen in
breuk te maken. 

Ook hij, die eerst na het in werking treden 
van genoemde wet van 3 Augustus jl. onge
schikt verklaard, vrijgesteld of uitgesloten is, 
moet dus naar mijne meening buiten oproeping 
blijven, - wat de vrijstelling en uitsluiting be
treft, voor zoover deze v66r de oproeping on
herroepelijk is geworden. En dit te meer, daar 
toch ook na de inlijving ongeschiktbeid kan 
blijken en dan weer ontslag uit den dienst zou 
moeten plaats hebben, terwijl eveneens zoo
danig ontslag noodig kan worden, indien na de 
inlijving nog vrijstelling wordt verleend of in
dien eerst na de inlijving een uitsluitingsgeval 
aan het licht treedt. 

Hij, die vrijgesteld of uitgesloten is, maar 
· wiens vrijstelling of nitsluiting ten tijde van de 
oproeping nog niet onherroepelijk is gewor
den, zou dus niettemin moeten worden opge
roepen. Ik zou echter den provinciale-adju
dant kunnen machtigen, zulke personen ter
stond met verlof te zenden, totdat de onherroe
lijkheid aan de uitspraak zal zijn verbonden. 
Intusschen zal nog een andere weg kunnen 
worden ·ingeslagen en deze schijnt mij wel het 
meest verkieslijk. De lichting Hll5 zal namelijk 
naar het thans bestaande plan niet dadelijk in 
haar geheel, maar in twee of ·meer -gedeelten 
worden ingelijfd, hoofdzakelijk in volgorde van 
de beginletters der namen van de dienstplich
tigen. Wie nu tot het eerste gedeelte zou be
hooren, maar te wiens aanzien een uitspraak 
ter zake van vrijstelling of uitsluiting nog voor 
verandering vatbaar is, zou bij een volgend ge. 
deelte gevoegd kunnen worden. Ik stel mij 
voor, in dezen zin te doen handelen. De pro
vinciale-adjudant zal dan echter van U de noo
dige opgaven daartoe dienen te ontvangen. 

Ik meen het vertrouwen te moge1_1 uitspreken, 
dat van Uwe zijde geen bezwaar zal bestaan, 
overeenkomstig het bovenstaande te handelen 
en voorts om Uwe medewerking te verleenen, 
opdat omtrent de bezwareil, welke tegen uit
spraken van den militieraad zijn of worden in
diend, zoo spoedig mogelijk eene beslissing 
worde genomen. 

De Minister van Oorlog, (qet.) BosnooM. 

12 Augustus 1914. BESLUIT, ter uitvoering 
van de wet van 15 Mei 1914 (Staafsblad 
n °. 200), houdende voorziening in zake de 
Rijksbijdrage ten behoeve van scholen, be
doeld in artikel 48, eerste licl, 1°., b, vijfde, 
zesdA en zevende zinsnede, der wet tot 
regaling van bet lager onderwijs en in het 

eerste lid, 1°., b, I, II en voorlaatste en 
laatste · zinsnede, van dat wetsartikel, niet 
vallende onder artikel II der wet van 14 Juli 
1910 (Staatsblad n°. 202), tot wijziging der 
wet tot regaling van bet lager onderwijs. 
s. 408. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zalrnn van 6 Juni 1914, 
n°. 9607/3, afdeeling Onderwijs; 

Overwegende, dat maatregelen noodig zijn 
ter uitveering van de wet van 15 Mei 1914 
(Staritsblad n°. 200) ter voorziening inzake de 
Rijksbijdrage ten behoeve van scholen, bedoeld 
in artikel 48, lste lid, 1°., b, vijfde, zesde eh 
zevende zinsnede, der wet tot regeling van het 
lager onderwijs en in het eerste lid,.1°., b, I, 
II en voorlaatste en laatste zinsnede, van dat 
wetsartikel, niet vallende oncler artikel II 
der wet van 14 Juli 1910 (Staatsblad n°. 202), 
tot · wijziging der wet tot regeling van het 
lager onderwijs; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
21 Juli 1914, u 0 • 20); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 8 Augustus 1914, 
n°. 13:288, afdeeling Onderwijs; 

Hebben goedgevonclen en verstaan, 
te bepalen: 
Art. 1. De aanvullingen bij Ons besluit van 

30 Augustus 1910 (Staatsblad n°. 278) aange
bracht in Ons besluit van 13 November 1905 
(Staatsblad n°. 302), ter uitvoering van arti
kel 48 der wet tot regeling van het lager onder
wijs, zijn mede van toepassing op de open
bare lagere scholen, bedoeld in de wet van 
15 Mei 1914 (Staatsblacl n°. 200), met dien 
verstaude, dat ten aanzien van elke dezer niet 
onder artikel II der wet van 14 Juli 1910 
(Staatsblad n°. 202) vallende scholen in de 
opgaven behoort te worden vermeld, of de 
school, met inachtneming van bet bepaalde 
in artikel I der wet van 15 Mei 1914 (Staats
blad n°. 20il), geacht kan worden te behooren 
tot die, bedoeld_ in artikel 48, eerste lid, 1°., b, 

vijfde zinsnede der wet tot regeling van het 
lager onderwijs, dan wel tot die, bedoeld in 
het eerste lid, 1 °., b, I, II en voorlaatste zin
snede van laatstgenoemd wetsartikel. 

2. De bepalingen van artikel 1 van dit be
sluit worden voor cle eerste_maal toegepast op 
de opgaven, betreffende het clienstjaar 1914. 

Ten aanzien van gemeenten, waar op 1 Ja
nuari 1914 eene of meer open bare lagere scholen 
bestonden, welke krachtens de bepalingen der 
wet van 15 Mei 1914 (Staatsbla_d n°. 200) in 
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aanmerking komen voor boogere Rijksbijdrage, 
, wordt door Gedeputeerde Staten aan. Onzen 
Minister, die met de uitvoering der wet tot 
regeling van bet lager onderwijs is belast, v66r 
1 December 1914 eene nadere opgave inge
zonden, als bedoeld in- artikel 1 van Ons be
sluit van 13 November 1905 (Staatsblad n°. 30~) 
en aangevuld overeenkoinstig de bepalingen 
van artikel 1 van Ons tegenwoordig besluit. 

3. De aanvullingen bij Ons besluit van 30 Au
gustus 1910 (Staatsblad n°. 274) aangebracbt 
in Ons besluit van 13 November 1905 (Staat.•
blad n°. 303), ter uitvoering van artikel 59 
der wet tot regeling van bet lager onderwijs, 
zijn mede van toepassing op de bijzondere 
scbolen, · bedoeld in de wet van 15 Mei 1914 
(Staatsblad n•: 200), met <lien verstande, dat 
voor deze, niet onder artikel II der wet van 
14 Juli 1910 (Staafsblad no. 202) vallende scbolen 
in de aan bet eerste lid van artikel 11 van 
Ons laatstgenoemd besluit toegevoegde zin

-snede in plaats van de woorden ,,met inacht
neming van bet bepaalde bij artikel II der 
wet van 14 Juli 1910 (Staatsblad n°. 202)", wor
den gele:Zen de woorden: ,,met inacbtneming 
van_ bet bepaalde bij artikel I der wet van 
15 Mei 1914 (Staatsblad n°. 200)." 

4. Voor bijzondere scbolen, als bedoeld in 
bet eerste lid, sub 1°., b, I, II .en voorlaatste 
zinsnede van artikel 48 der wet tot regeling 

• van bet lager onderwijs, niet vallende onder 
artikel II der wet van 14 J·uli 1910 (Staafsb/ad 
n°. 202), wordt de opgave volgens bet bij Ons 
besluit van 30 Augustus 1910 (St.iatsblad n°. 274) 
gewijzigd artikel 1 van Ons besluit van 13 No
vember 1905 . (Staatsblad n°. 303) voor de 
eerste maal ingezonden in de maand Decem
ber 1914. 

Indien eene scb00!, als bedoeld in bet eerste 
lid, sub 1°., b, vijfde zinsnede, van artikel 48 
der wet tot regeling van bet lager onderwijs, 
niet vallende onder artikel 11 der wet van 
14 Juli 1910 (Staatsblad n°. 202), uitsluitend 
door. meisjes wordt bezocbt, wordt daarvan 
in de maand December 1914 mededeeling ge
daan. aan den districts-schoolopziener en aan 
den arrondissements-schoolopziener. 

Voor de bijzondere scholen, bedoeld in de 
·wet van 15 .Mei 1914 (Staatsblad.n°. 201l), wordt 
. de aanvrage, omscbreven · in a~tikel 11 van bet 
bij Ons besluit van 30 Augustus 1910 (Staats
blad n°. 274) aangernld Koninklijk besluit rnn 
13 November 1905 (Staatsblad n°. 303), met 
inachtneming van bet. bepaalde bij artikel 3 
van Ons tegenwoordig besluit, voor de eerste 
maal ingezonden in de maand Januari 1915. 

5. Dit besluit treedt in Werking op den 
tweeden <lag na de afkondiging. 

Onze :Minister· van Binnenlandrnbe Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in bet Staatsblad en in de Nederlandsche 
Slaatscourant zal worden geplaatst en waarvan 
afscbrift zal worden gezonden · aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 12den Augustus 1914. 
W I L HELM IN A. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
UORT v. D. LIND~;N. 

(Uitgeg. 22 Aug. 1914.) 

12 Auqusftts 1914. BEsLUIT, houdende tijde
lijke opheffing van bet verbod van uitvoer 
van cacao, glycerine en koffie. S. 409. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Oorlog, van Financien en van Landbouw, Nij-_ 
verbeid ·en Handel van 12 Augustus 1914, Ka
binet, Litt. 1Vl8°; 

Gezien Onze besluiten van 7 Augustus 1914 
·(Staatsblad n°. 385), van 7 Augustua 1914 (Staats· 
blad n•. 398) en van 7 Augustus 1914 (Staats
blad n°. 399); 

Hebben goedgevonden ·en verstaan : 
bet verbod van uitvoer van cacao, van gly

cerine en van koffie, onderscheidenlijk uitge
vaardigd. bij Onze bovengemelde Besluiten, is 
tijdelijk opgeheven. 

Onze :Ministers van Oorlog, van Jfinancien 
en van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft, belast met de 
uitvoering van dit beslnit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenbage, den 1:.lden Augustus 1914. 
WILHELMINA, 

De Minister van Oorlo,q, BosBOOl\1. 
De Minister van Financien, BERTLING. 

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

(Uitgeg. l:.l A,.g. 1914.) 

12 Augustus 1914. M1ssrvE van den :Minister 
van Oorlog ·aan de Oommissarissefl der 
Koningin in de provincien, bctreffende 
toepassing van de Wet, betrekkelijk inkwar
tieringen, enz. '. 

Nu tengevolge van de mobilisatie van het 
leger en van de verdere daaruit voortvloeiende 
maatregelen de bepalingen van de Wet van 
14 September 1866 (Staatsblad n°. 138), betrek
kelijk: de inkwartieringen, enz. in zeer ·vele 
gemeenten van bet Rijk zijn of zullen worden 
.toegepast, wil bet mij niet van belang ont 
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bloot schijnen, indien alsnog een beroep ge
daan werd op de Besturen der Gemeenten tot 

.stipte naleving van de genoemde Wet en van 
de bij Reglement vastgestelde bepalingen tot 
uitvoering daarvan. 

Voornamelijk in bet geldelijk belang van bet 
Rijk, maar 66k ten einde later eventueele 
teleurstellingen van de zijde van de inwoners 
te voorkomen, is bet noodig dat zoower de 
burger als de militaire autoriteiten in deze 
samenwerken en dat ieder banner, voor zoo
veel hem aangaat, zijne bevoegdheid toetst aan 
de bestaande bepalingen. 

In bet bijzonder aeht ik bet' gewenscht de 
aandacht te ·vestigen op artikel 1 van bet 

· Koninklijk Besluit van 10 November 1892 
(Staatsblad n°. 253), waarvan de sedert meer
maler.. gewijzigde tekst is bekend gemaakt bij 
Koninklijk Besluit van 19 Februari 1903 (Staats
blud n•. 78), welk artikel bepaaldelijk voor
schrijft, wie tot het doen van aanvragen tot 
inkwartiering en lei·erantien van allerlei aard 
enz. bevoegd zijn, en welke bescbeiden daarbij 
bebooren te worden vertoond; Vooral bij het 
vorderen van leverantien van allerlei aard is 
bet gewenscht er voor te waken, dat de vor
dering niet recbtstreeks geschiedt bij de ingc
zetenen, doch aan den Burgemeester, en dat 
deze laatste zich overtuigt van de bevoegdheid 
van dengene, die de vordering doet. 

Ook ten aanzien van de .vaststelling der ver
. scbuldigde schadeloosstelli!igen, als bcdoeld in 
artikel 8 van laatstgemeld Koninklijk Besluit, · 
worde billijkheid betracht, door zooveel moge
lijk, zonder de persom11ijke belangen van de' 
ingezetenen te schaden, ook de geldelijke be-· 
langen van bet Rijk in het oog te bouden en 
er dus voor zorg te dragen dat niet meer, maar' 
ook niet minder wordt betaald, dan waarop 
recbt bestaat. vVaar zelfs in vredestijd, bij 
manoeuvres en derll'elijke bet meermalen voor
komt, dat bijvoorbeeld bij bet leveren of be
scbikbaar stellen van transporten de bereke
ningen van bet verschuldigde uiteenloopen 
door verschillen in bet ·aal!tal K.111. van den 
afgelegden afstand, dan we! in bet aantal uren 
van dienstverricbting, daar bestaat veel kans, 
dat dergelijke verschillen thans meerdere malen 
zich kunnen voordoen. Echter is zulks niet 
noodzakelijk. Overleg tusschen de betrokken 
burger- en· militaire autoriteiten kan in deze 
veel tot eene voor beide partijen billijke regeling 
bijdragen. 

Onder mededei?ling tevens, .dat de militaire 
:mtoriteiten door mij ziju aangeschreven in 
bovenstaanden zin te bandelen en te doen ban-

delen, heh ik de eer, beleefdelijk de·tusschen
komst van U Hoogedelgestrenge in te roepen, 
ten einde de onder bet Bestuur Uwer provincie 
ressorteerende Gemeentebesturen met ·den in
boud van bet bovenstaande in kennis te stellen 
en hen te· verzoeken dienovereenkomstig te 
handelen en te doen handelen. 

De 1l:finister van Oorlog, (get.) BosBO0aI. 

13 Augustus 1914. BESLUI'I', houdende vast-
. stelling van bet bijzonder recht te beffen 

van suiker, herkomstig uit eenige landen, 
die premien op de productie of den uitvoer 
daarvan verleenen. S. 410. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzeii Minister van 
Financien van 10 Augustus 1914, n°. 84, Accijn
zen; 

Gelet op artikel 4 der overeenkomst betref
fende de suikerbelasting, goedgekeurd bij de 
wet van 12 Januari 1903 (Staatsblad n°. 18); 

Gezien de van de Relgische Regeering ont
vangen processen-verbaal van de vergaderingen, 
welke de Permanente Suikercommissie den 
18den en 19den Mei l!l14 gehouden heeft ; 

Gezien artikel XVI der wet van 24 Juli 1903 
(Staalsblad n°. 248); 

Herzien Ons besluit van 16 Januari 1909 
(Staatsblad n•. 11); 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
Art. t. De uit de hieronder genoemde Ian

den herkomstige suiker is, per 100 kilogram, 
onderworpen aau bet daarnaast vermelde bij
zonder invoerrecht: 

Canada: 
geraffineerde suiker 

Australische bond: 
ruwe suiker . . .. 
geraffineerde suiker . 

Japan: 

/ 1.54 

222 
4.47 

ruwe suiker . . . . . . . . . . _ ,, 1.95 
kandij, suiker in dobbelsteenen of. 

in brooden en soortgelijke suiker ,, 6.69 
andere geraffineerde suiker 3.45 

Rumenie: 
ruwe suiker . . . . '. • . 4.68 
geraffineerde suiker . . . . 6 96 
2. Dit besluit treedt terstond in werking. 
Onze Minister van Financien is belast met 

de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad en de Staatscoura.nt zal worden geplaatst. 

's Gravenhage, den -13den Augustus 1914. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financilin, BERTLING. 

(Uitgeg. 18 Aug. 1914.) 
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.13 Augustus 1914. RE~OLUTIE van den Mi
nister van Financien, betreffende. inter
nationaal v:erkeer met automobielen en 
motorrijtuigen. 

De Minister van Financien, 
·Heeft goedgevonden en verstaan : 

.Het volgende ter kennis te brengen van de 
'ambtenaren der invoerrechten: 

,,Carnets de passages en douanes" als bedoeld 
in de resolutie van 16 April 1913, n•. 76, kunnen 
door vreemdelingen gebezigd worden tot het 
doen ·van verschillende reizen hier te lande. 

Indien _ b. v. een Belgisch ingezetene zoo
danig carnet wil geb_ruiken om herhaaldelijk 
van Belgie via Ned er/and naar _ Duitschland 
vice-versa te rijdeil, dan zal de ontvanger van 
het grenskantoor bij · wederbinnenkomst van 
de automobiel, uit D1titschland zich hebben te 
overtuigen dat. bij bet verlaten van Nederland 
de vereischte uitvoerformaliteiten hebben plaats 
gehad. Immers zoolang Duitschland de carnets 
niet crkent, kan afteekening van die docu
menten bij het. verlaten van dat land door de 
Duitscbe douane niet worden gevorderd. Komt 
de . automobiel voor eene eerste _of volgende 
maal uit Belgie Nederland binnen, dan zal het 
carnet aldaar telkens voor uitvoer moeten zijn 

-afgeteekend. 
Voor gelijkluidend afscbrift, · 

De Secretaris-Generaal, (get.) IJE Jo:-.GE. 

14 Augustus 1914. BESLUIT, houdende opheffing 
van bet verbod van uitvoer van lood. S. 411. 

WIJ -WILHELMINA, ENZ, 

Op de: voordracbt van Onzen Minister van 
Oorlog, van .l<'inancien en van Landbouw, 
Nijverbeid en Handel van 14 Augustus 1914, 
Kabinet, Litt. K8'; 

Gezien Ons besluit van 7 Augustus 1914 
(Staatsblad no. 40:,!); • 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
Ret verbod van nitvoer van lood, uitgevaar

.digd bij Ons bovengemeld beslnit, is tijdelijk 
opgebeven. 

. Onze :Ministers van Oorlog, van Financien 
en van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft, belast met de 

. uitvoering van dit besluit, hetwelk in bet 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

's Gravenbage, den 14den Augustus 1914. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oo,·log, BosBOOM. 

De Minister van Financiiin, BERTLING. 

De Min. van Landbouw, Nijl!erheid en Handel, 
TREUB. . 

(Uitgeg, 17 Aug, 1914,) 

16 :Augustus 1914. · BESLUIT, houdende onthef
fing van het verbod van uitvoer van 'ver
schillende artikelen. S. 412. 
WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Overwegende, dat het wenscbelijk is om in 
bepaalde gevallen ontheffing te kunnen ver
leenen van het verbod van uitvoer van ver
schillende artikelen, vermeld in Onze beslriiten 
van 3 Augustus 1914 (Staatsblad nos. 359 tot 
en met 372) en van 7 Augustus 1914 (Staats
blad nos. 381 en 383 tot en met 402) ; 

Oµ de voordracht van Onze Ministers van 
Oorlog, van Financien en ;an Landbouw, 
NijverbeJd en .Handel van 11 Augustus ··1914, 
Kabinet, Litt. X79 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 11 
A'ugustus 1914, n°. 67J; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 14 Augustus 1914, 
Kabinet, Litt. '[81 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
Art. 1. Wij behouden Ons voor om in 

bepaalde gevallen ontheffing te verleimen van 
bet verbod van uitvoer van verscbillende ar
tikelen, . vermeld in Onze besluiten van 3 
Augustus 1914 (Staatsblad nos. 35\J tot en met 
372) en van 7 Augustus 1914 (Staatsblad nos. 
381 eri 383 tot en met 402). 

2. Dit besluit treedt in werking op den dag 

der afkondiging. 
Onze_ Ministers van Oorlog, van Financien 

en van Landbouw, Nijverheid en Randel zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft, belast met de 
uitvoering van dit besluit._ hetwelk in het 
Slaatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 16dim Aug-uslus 1914. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, -Bo~BoOM. · 

De Minister van Financien, Bi!:RTLING. 

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

(Uitgeg. 17 Aug. 1914.) 

16 Augustus 1914. BESLUIT, houdende verbod 
van uitvoer van chirurgische instrumenten . 

s. 413. 
WIJ WILHELMINA, ENZ, 

Overwegende, dat het in het belang van den 
'Staat noodig is, den uitvoer van chirurgische 
instrumenten te verbieden-; 

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

Op de voordracht vari Onze Ministers van 
Oorlog, van Financien en va,n Landbouw, 
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NijverhP.id en Handel van 8 Augustus 1914, 
.Kabinet, Litt. A79; 

Den. Raad rnn State gehoord (advies van 
11 Augustus 1914, n•. 58); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
·noemde Mini;ters van 14 Augustus 1914, Ka
·binet, Litt. JS 81 : 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
Eenig artikel. 

De uitvoer van chirurgische · instrumenten 
is verboden van den dag der afkondiging van 
dit besluit. · 

Wij behouaens Ons voor van dit verbod 
-tijdelijke ontheffing te verleenen of in bijzon
dere gevallen ontheffing te ·doen verleenen. 

On~e Ministers van Oorlog, van Financien 
en van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft, belast met de 
uitvoering van dit bes! uit, dat in het Staafs
blad zal worden geplaatst en· waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den l{aad van State. 

's-Gravenhage, den 16 Augustus I 914. 
WILHELlVIIN A. 

De Minister van Oorlo_q, Bo8BOOM. 
De Jlfinister van Financien, · BERTLING. 

De Min. van Landbouw, Nijrerheid en Handel, 
Trrnun. 

(Uit_qeg. 17 Aug. 1914.) 

16 Au_qusfos 1914. BEsLUil", houdende verbod 
van uitvoer van :mijnhout. S. 414. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Overwegende, dat het in het belang van 
den Staat noodig is, den uitvoer van mijnbout 
te verbieden; 

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

Op de voordracbt van Or.ze Ministers van 
Oorlog, van Financien en van Landbouw, 
Nijverheid en Handel van 8 Augustus 1914, 
Kabinet, Litt. X 78 ; 

Den l{aad _van State geboord (advies van 
11 Augustus 1914, n°. 57); 

Gezien bet nader rapport van Onze voor
noemde .Ministers van 14 Augustus 1914, Ka
.binet, Litt. 0 81 ; 

Hebben goedgevonden ·en verstaan te bepalen: 
Eenig artikel, 

De uitvoer van mijnbout is verboden van 
den dag der afkondiging van dit besluit. 

Wij behouden Ons voor van dit verbod 
· tijdelijke ontbeffing te verleenen of in bijzon 

dere gevallen ontheffing te doen verleenen. 
Onze .Ministers van Oorlog, van Financien 

en van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft, belast met de 

uitvoering van dit besluit, dat in bet Staats• 
blad zal worden geplaatst en waarvan afscbrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenbage, den 16rlen Augustus 1914. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, BosnooM. 
De 1l1inister t·an Finaneien, BERTLING. 

De Min. van Landbouw, Nijved,eid en Handel, 
TREUB. 

(Uitgeg. 17 Aug. 1914.) 

I 7 Augustus 1914. BESLUIT, tot wijziging 
van bet Koninklijk besluit van 23 Septem
ber 1909 (Blaatsblad .n°. 318), boudende 
regeling van de inrichting van den dienst 
van 's-Rijks Munt, zooals dat is gewijzigd 
en aangevuld bij Koninklijk besluit van 
16 J anuari 1913 (Staatsblad n°. 33). S. 415. 

WIJ WILHEL:\IINA, ENZ. 

Op de voordracbt van Onzen J\finister van 
Financien van den 6den Juli 1914, n°. 125, 
Generale Thesaurie; 

Den Raad van State geboord (advies van 
den 2lsten Juli 1914, n°. 9); 

Gezien bet nacler rapport van Onzen Minis
ter van Financien van den 13den Augustus 
1914, n°. 103, Generale Thesaurie; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen : 
Art. 1. Artikel 1 van Ons besluit van 

23 September 1909 (Staatsb/ad n°. 318), zooals 
dat is gewijzigd en aangevuld bij Ons besluit 
van ]6 Januari 1913 (Staatsblad n°. 33), wordt 
gelezen als volgt : 

,,De dienst van 's-Rijk& Munt wordt ver-
deeld over de volgende afdeelingen : 

I. Algemeene Zaken; 
2. Muntfabricage; 
3. Stempel- en medaillefabricage; 
4. Controle." 
2. Aan artikel 33 van Ons vorengenoemd 

besluit wordt, met vervanging vari de punt 
aan bet slot door eene komma, toegevoegd : 
,,met bet ontwerpen en· zoo noodig bet ver
vaardigen van modellen voor munt-, medaille 
of andere stempels en met graveerwerkzaam
hedcn". 

3. In artikel 35 van Ons vorepgenoemd be
sluit worden geschrapt de woorden: ,,ontwer
pen en". 

4. Artikel 36 van Ons:vorengenoemd besluit 
evenals het opscbrift, luidende: ,,VI. van de 
afdeeling Poststempelfabricage" vervalt. 

5. Afdeeling VII van Ons vorengenoemd 
besluit, tot opschrift voerende: ,,van de .Af
deeiing Cont role", wordt afdeeling VI. 

6. Dit besluit treedt in werking op den 
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tweeden <lag na dien der dagteekening van 
het_ Staatsblad. en van do Staafscourant, waarin 
het geplaatst is. 

Onze Minister van Financiiin is belast met 
<le uitvoering van dit besluit, dat gelijktijdig 
in het Stailtsblad en in de Staatsco,irant zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van ,State. 

· 's-Gravenhag(), den 17den Augustus 1914. 
w I L H E L M I .N A. 

De )Hinister van lt'i11anc·iert, BERTLING. 

(Ui(qeg. 5 Sept. 1914.) 

17 Augustus 1914. B!!:SLUI'.1', houdende ver
leening in beroep vau goedkeuring aan 
het besluit van den Raad der gemeente 
's Gravenhage om, ten behoeve van de 
Gemeentelijke Hypotheekbank eene geld- -
leening aan te gaan. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
den Raad der gemeente 's Gravenha_qe tegen 
het besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid
Holland van 2 Februari 1914, B. n°. 4991 
(3• ·Afd.) G. S. n°. 31, waarbij goedkeuring is 
onthouden aan het besluit van dien Raad van 
18 Augustus 1913 tot het aangaan vau eene 
geldleening; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Gescbillen van Bestuur, gehoord, advies van 
15_ Juli 1914, n°. 206; 

Op de voordracbt van Onzen 'Minister van 
Binen_l~ndsche Zaken van 13 Augmtus 1914, 
n°. (\081, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Overwegende: dat op 18 Augustus 1.913 door 
den Raad_ der gemeente 's-Gravenhage is be
sloten om ten beboeve vun de Gemeentelijke 
Hypotheekbank eene· geldleening aan te gaan 
van ten hoogste f 1,000,000.- in pandbrieven 
aan toonder; 

dat Gedeputeerd~ Staten van Zuid-Holland 
bij besluit vun 2 Februari 19H aan dat raads
besluit hunne goedkeuring hebben onthouden, 
uit overweging dat bedoelde Gemeentelijke 
Ilypotheekbank tot uitsluitende taak heeft 
gelden uit te leenen onder hypothecair ver
band van het erfpachtsrecht op door de ge
meente in erfpacht uitgegeven gronden met 
de daarop gebouwde of nog te bouwen o_pstal
len; dat aan het verstrekken van geld onder 
bypotbecair verbandvan erfpacbt een bijzonder 
risico is verbouden, zulks, zoowel wegens de 
mogelijkheid van. verlies van het onderpand 
door tusscbentijds te niet gaan van bet erf
pachtsrecht en de onzekerbeid van de opbrengst 
van het onde_rpand bij executie, als meer be-

paaldelijk in verband met de omstandigbeid 
dat bet genot van den in erfpacht gegeven 
grond wordt geaequiveleerd door den daarvoor 
verschuldigden canon, zoodat voor de hierbe
doelde hypotbeek het onderpand alleen of 
althans vrijwel alleen bestaat in den opstal met 
gemis van het stabiele element der grond
waarde; dat tegenover dit bijzonder risico de 
soliditeit eener-instelling, welke zich uitsluitend 
met vorenomschreven bedrijf belast, waarborg 
dient te vinden in de wijze, waarop dat bedrijf 
wordt geregeld en gevoerd, hetgeen temeer 
klernt, waar bet ten deze eene gemeentelijke 
instelling geldt, wier pandbrieven door de 
gemeente zijn gegarandeerd en wier soliditeit 
dus niet in rentevoet en koers dier brieven 
uitdrukking zal vinden; dat nu ten aanzien 
eener zoodanige gemeentelijke hypotbeekbank 
bedoelde waarborg gemist wordt zoolang niet 
over de bypotbeekuitgiften dat College beeft 
te beslissen, hetw~lk voor het vermogen der 
gemeente in de· eerste plaats aansprakelijk is, 
te weten de Raad, en de beslissing niet gepaard 
gaat met de noodige open baarheid, welke ook 
derden een inzicbt in het beheer gunt, m. a. w. 
iedere aanvraag in openbare raadsvergadering 
wordt behandeld en openbaarmaking van de 
betrekkelijke voorstellen van Btirgemeester en 
Wethonders met gegeven taxatie en in gen omen 
ad vies der daartoe bestemde commissie wordt 
voorgescbreven; dat echter de Raad van's Gra
penhage bezwaar maakt aan voorschreven 
eischen te voldoen en de vastgestelde regeling 
wil handhaven, waarbij bij aan Burgemeester 
en W ethouders eene algemeene machtiging 
heeft verleend om nopens elke bypotbeekuitgif
te te beslissen ; 

dat van het besluit van Gedeputeerde Staten 
va_n Zuid-Holland de Raad der gemeente 's Gra
venhage bij Ons in beroep is gekomen met het 
verzoek het besluit van Gedeputeerde Staten 
te vernietigen . en alsnog goedkeuring te ver
leenen aan het boven vermeld raadsbesluit, 
daarbij aanvoerende dat door Gedeputeerde 
Staten niet een wettelijk docb een doelmatig
beids-bezwaar wordt aangevoerd, leidende tot 
den eisch van een raadshesluit; dat het punt 
van uitgang, t. w. het bijzondere risico, als 
zoodanig niet de waarde bezit welke d.aaraan 
wordt toegekend; dat de opvatting van Gede
puteerde Staten als zoude eene deugdelijke be
steding der gelden van de Hypotheekbank niet 
verzekerd zijn, zoolang niet de Raad besluit 
tot hypotbeekuitgiften, door dat College niet 
is gehuldigd bij overeenkomstige aangelegen
heden ; dut, waar Gedeputeerde Staten boven-
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dien met name vorderen, dat de Raad in de 
onder·werpelijke gevallen steeds in net openbaar 
zal beraadslagen en dat publicatie van alle 
terzake dienende adviezen, rapporten en voor
stellen zal worden voorgeschreven, krachtens 
de wet vrijheid van handelen daaromtrent 
moet worden voorbehouden ; 

dat de Raad in de vaststelling van gedetail
leerde regelen, welke door Burgemeester en 
Wethouders zijn in acht te nemen met be. 
trekking tot het uitleenen van geld, alle waar
borgen aanwezig acht, welke eene deugdelijke 
uitvo~ring door Burgemeester en Wethouders 
verzekeren ; 

dat de Raad welbewust de bestreden regeling 
heeft getroffen, in de overtuiging dat daar
mede het belang der zaak zelve ten zeerste is 
gediend; 

Overwegende, dat aan Gedeputerde Staten 
niet kan worden toegegeven dat het bijzonder 
risico, aan het verstrekken van geld onder 
hypothecair verband van erfi-Jachtsrecht ver
bonden, wordt verminderd en de waarborgen 
voor een goed en voorzichtig bestuur van eene 
daartoe op te richten gemeentelijke hypotheek
bank worden vermeerderd, als over elke hypo
theekui tgifte door den Raad zelven onder het 
licht der open baarheid wordt bes list; 

dat, daargelaten dat het stellen van dezen 
eisch, wegens den omslag en het opcinthoud· 
daaraan verbonden, de goede werking der 
hypotheekbank zeer zal belemmeren, de be
slissing over de hypotheekuitgiften in elk 
speciaal geval, naar de daarvoor door den 
Raad bij verordening vastgestelde regelen, uit 
doelmatigheidsoogpunt, aan Burgemeester en 
Wethouders het best is toevertrouwd; 

dat, wat in het algemeen aangaat het risico 
aan de oprichting der hypotheekbank ver
bonden, in aanmerking m2g komen dat de 
gelden zullen worden verstrekt uitsluitend op 
gronden, die de gemeente als eigenaresse in 
erfpacht uitgeeft en dat de verordening voor 
de hypotheekbank de vereischte waarborgen 
scbenkt dat bij bet leenen onder bypotbecair 
verband voorzichtig en zorgvuldig zal worden 
te werk gegaan ; 

Gezien de Gemeentewet: 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
<1lsnog goedkeuring te verleenen aan het besluit 
van den Raad der Gemeente 's-Gravenhage van 
18 Augustus 1913 tot aangaan eener geldleening 
van ten boogste f 1,000,000.- in pandbrieve:i 
aan toonder ten behoeve van de Gemeentelijke 

. Hypotheekbank. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast, enz. (W. v. D. B. A.) 

18 Augustus 1914. BESLUIT, houdende tijdelij
ke opheffing van het verbod van uitvoer 
van rijwielen, van katoen in elken vorm 
en van theobrominum en diuretinum. 
S. 416. 

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

Oorlog, van Financien en van Landbouw, 
Nijverheid en Handel van 15 Augustus 1914, 
Kabinet La. V 81, en van 17 Augustus 1914, 
n°. 85, Afdeeling Invoerrechten en van 17 
Augustus 1914, n°. 10225, Afdeeling Handel; 

Gezien Onze Besluiten van 3 Augustus 1914 
(Staatsblad n°. 363), van 7 Augustus 1914 
(Staalsblad n°. 391) en van 7 Augustus 1914 
(Slaalsblad n°. 381); 
Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 

Het verbod van uitvoer .van rijwielen, van 
katoen in elken vorm -en van theobrominum 
en diuretinum, onderscheidenlijk uitgevaardigd 
bij Onze voormelde Besluiten, is tijdelijk opge
hewm. 

Onze Ministers van Oorlog, van Financien 
en van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft, belast met de 
uitvoering van <lit besluit, hetwelk in het 
Staalsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 18den Augustus 1914. 
. WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, BosBOOM. 
De Minisfei- van Financien, BERTLING. 
De Min. van Landbouw, Nijverhe:id en Handel, 

TREUB. 
(Uifgeg. 19 Au,q. 1914.) 

20 Augustus 1914. BESLUIT, houdende tijde
lijke opheffing van het verbod van uitvoer 
van rogge en roggemeel •. S. 417. 

WIJ WILHELMINA, ENZ, 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Oorlog, van Financ:en en van Landbouw, 
Nijverheid en Handel van 19 Augustus 1914, 
Kabinet, Litt. C 83; 

Gezien Ons. besluit van 3 Augustus 1914 
( Staafsbl ad n °. 368) ; 
H,:ibben · goedgevonden en verstaan te bepalen : 

Het verbod van uitvoer van rogge en rogge
meel, uitgevaardigd bij Ons bovengemeld be
sluit, is tijdelijk opgebeven. 

Onze Ministers van Oorlog, van Financien 
en van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft, belast met.de 
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uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenbage, den 20sten Augustus 1914. 

WILHELMINA. 
De 1lfini .. ter van Oorlo_q, BosBuOM. 
De Minisfei- van 1-"inancien, BERTLING. 
De Min. van Landbouw, Ni;jverheid en Handel, 

TREUB. 
(Uitge_q. 22 Aitg, 1914.) 

20 Augustus 1914. MrssIVE van den.Minister 
van Oorlog aan de Commissarissen der 
Koningin in de provincien, betreffende de 
inlijving lichting 1915. 

Nu ingevolge de wet van 3 August1w 1914 
(Staatsblad n°. 349) voor de lichting 1915 geen 
toting zal plaats bebben, kunnen de dienst
plichtige ingeschreve11en voor die lichting niet 
als loteling worden aangeduid. 

In verband biermede wordt, mede kracbtens 
bet K. B. van 4 Augustus 1914 (Staatsblad 
no. 374), door mij met betrekking tot de lich
ting 1915 bepaald : 

dat, waar in eenig wettelijk voorschrift of 
wettelijk vastgesteld model van ,, loteling'" 
wordt gesproken, daarvoor moet worden ge
lezen .,dienstplicbtige" ; dat, waar in eenig 
voorschrift, als bedoeld, wordt gesproken van 
de gemeente, voor welke iemand heeft geloot, 
daaronder moet w<Jrden vei·staan de gemeente, 
waar hij voor de militie is ingeschreven; voorts, 
dat, waar in eenig model, als bedo_eld, ver
melding van bet lotingsnummer zou moeten 
geschieden, daarin - met wijziging voor zoo
veel noodig van bet model - moet worden 
vermeld bet nummer, waaronder de dienst
plichtige in bet alphabetisch register, bedoeld 
in art. 20 der militiewet, is ingeschreven. 

Ik beb de eer U te verzoeken bet boven
staande ter kennis te brengen van de burge
meesters in Uwe pruvincie _en bun tevens te 
verzoeken zorg te dragen, dat de inlijvings
stukken, modellen F. en G., ttidig in gereed
heid worden gebracbt, opdat, indien de op
roeping - zij bet ook aanvankelijk slechts voor 
een deel der dienstplichtigen - op korten 
termijn zou moeten plaats hebben, geen vrees 
behoeft te bestaan voor bet niet tijdig gereed
komen of niet naar behooren invullen van die 
sttikken. (Gem.-stem). 

20 Augustus 1914. ARREST van den Hoogen 
Raad. 

Onteigening in bet belang der volksbuis
vesting (Tijdvak, bedoeld bij art. 92 0. W. 

van 22 Jimuari l!l04 tot 22 ,Januari 1905; 
vonnis der Rechtbank: 23 l\laart 1!114.) 

Berekening van de waarde der te ont
eigellen grond ·volgens een bouwgrond
exploitatierekening. De Rechtbank heeft 
bierbij niet met- verscbillende maat ge
rneten, <loch bet eens aangenomen stelsel, 
dat in cassatie niet wordt aangevallen, met 
juistheid toegepast. 

De Rechtbank stelde feitelijk vast, dat 
in bet tijd vak van 22 Jan uari 1904 tot 
22 Januari 1"05 de omstandigheid, dat in 
1913 en 1914 voor een dee! der perceelen 
een buur van f 6000.- 's jaars zou worden 
genoten, zelfs niet kon worden vermoed, 
zoodat zij in bet vonnis een juiste 1.oepas' 

· sing heeft gegeven aari' de artt: 01 en 92 
O. ,v., toen zij cle buuropbrengst waar
deerde naar hetgeen in 1904 daarvan kon 
worden verwacht en met bovenvermelde 
werkelijk verkregen huur geen rekening 
hield. 

(0. W. art. 92.) 

Voorzi t.ter: Jhr. Mr. S. Laman Trip. 

Raden: Mrs. A. M. B. Hanlo, B. C. J. 
van Vlissingen en Lo-der, A. Fentener 

Jhr. R. Feith. 

De N. V. Maatsc'happi;J to-t Exploitatie 
van onroer.ende goederen We,st-Arnster
dam II, gevestigd te Amsterdam. eisc;he
res tot c;assatie van een vonnis der Arr.
Rechthank te Amsterdam op 29 Juni 1914 
tusscihen partijen gewel'!en, advocaat Mr. 
D. van Houtoo 

den Burgemeester 
qq., verweerder, 
Telders. 

tegen: 
der gemeente Amsterdam 

advo·ciaat Mr. W. A. 

Conclusie van den Procureur-Generual Mr. 
T. J. Noyon. 

Als middel van ca.ssatie is in dit geding 
voorgesteld: Sd10nding, immers verkeerde 
toepassing der artt. 151 Grondwet, 625 
B. W., 37, 39, 40, 41,. 77, 88 en 92 
der Wet van 28 Augustus 1851 (S. 125), 
regelende -de onteigening ten algemeenen 
nutte: 

a. omdat de RecJht'biank - zich ten voile 
v'ereenigende met de door de meerderheid 
-der deskundigen· voor hare exploitatiere
.kening aangenomen tac;toren, naar welke z!J 
de schadevergoeding berekent, bij de vast-
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stelling dier exploitatierekening .deze eener
zijds lYelast voor ·de volle renten en winst 
cier kapitalen o,ver de in het bestreden 
vonnis vermelde tijdvakken van 3::, en 15 
jaren, docih anderzijds op deze rekening 
ten onrecihte niet goed schrijft de volle 
geschatle huren en in plaats daarvan sleohts 
de contante waarde dier huren over voor
melde tijdvakken berekent, en mitsdien bij 
·de vaststelling der waarde van het te ont
eigenen goed en de dienovereeinkomstige 
vaststelling en toekenning der scihadever
goeding aan de onteigend'e partij te kort 
heeft gedaan het verschil tusschen het 
hedrag der werkelijke huren en het hedrag 
aer contante waarde dier huren, zijnde 
de · somma van f 664 7 .35; 

b. -omdat de Rechtbarrk bij d'e vaststelling 
der exploitatierekening en de vaststelling 
der schadevergoeding heeft aangenomen als 
werkelijke bruto lmur voor de perneelen 
Amstelveensohe weg t 400 per jaar, netto 
huur t 300 per jaar, daarbij ten onrechte 
oordeelende dat de wet haar verbood te 
letten op de werkelijke voor die percieelen 
gemaakte huur ad zes duizend gulden per 
jaar van at 31 Maart 1913 tot 29 Jum 1914, 
zoodat ten onreohte niet is vergoed en in 
de exploitatierekening opgenomen een be
drag van t 7125, zijnde het versohil over 
gezegd tijdvak tuss<lhen f 300 en f 6000 per 
jaar; zijnde toclh ten eenenmale onverschillig 
nf al dan niet in 1904 een verhuur tot 
dezen prijs niet kon worden vermoed, 
moetende ook bij onteigening met inaohtne
ming van het bepaalde in de Onteigenings
wet to-oh wel degelijk met de werkelijkheid 
rekening worden gehouden. 

Het betreft hier onteigening van grond, 
·oegrepen ~n een bouwexploitatieplan van 
de eischeres. en de Rechtbank heeft in 
het vonnis waarvan beroep in overeenstem

.ming met de benoemde deskundigen de 
bouwgrondexploitatierekening als grondslag 

_ der bepaling 'van de waarde van den te 
onteigenen grond aangenomen. 

In het algemeen wordt daartegen door de 
eischeres geen bezwaar ingebracht, maa.r 
zij is blijkens het eerste onderdeel van haar 
middel van 'oordeel dat de Rechtbank, aan 
de eene zijde de rente van het in den 
grond gestoken kapitaat en de winst ten 
voile over de jaren, waarin de exploitatie 
zou plaats vinden, ten laste van de exploi
tatierekening in aanmerking brengende, aan 
de a.ndere -zijde met afwijking van het door 

haar aangenomen s-telseI de huur die de 
grond, voor zoover ·nog niei geexploiteerd 
zou kunnen ophrengen, heeft berekend niet 
over het volle bedrag, maar naar de con
tante . waarde Ojl het oogenhlik der ont
eigen_ing. 

lk kan in deze methode niet de daarin 
hevonden inconsequentie ontdekken. 

Men heeft hier te doen met twee geheel 
versohillende factor,en, die zpnder invloed,_ 
op elkander zijn. De rente van het in 
den grond gestoken ka1Jitaal en de winst 
worden tooh eerst teruggevonden en vergoed 
in de ophrengst die d-e grond ten slotte 
na afwikkeling van het exploitatieplan zal 
blijken op te Ieveren; wil men komen -
en daartoe dient de rentebrerekening - tot. 
vaststelling van de waarde die de grond 
ten slotte zal hebben, dan dient die rente 
in haar geheel in aanmerking te worden 
genomen. 

Me.t de huur die de gwnd inmiddels, 
zoude opbrengen is het anders; deze wordt. 
nevens de intrinsieke \vaarde van den. 
grond als afaonderlijke vergoedingspost in 
aanmerking gebiraoi1t, en wo·rdt vergoed 
bij de onteigening, dus Ia:ng voordat zij_ 
ten v,olle zou geind zijn indien niet werd 
onteigend. Werd die huur ten voile he
rekend, dan zou de eisoheres reeds thans. 
in handen krijgen de o·pbrengst die zonder 
onteigening eerst in den loop van een 
aantal jaren bij gedeelten verkregen zou 
warden, zij zou van dat voUe bedrag reeds. 
aanstonds rente kunnen kweeken en ten 
slotte niet a.Ileen de gederfde huur maar 
ook · rente daarvan over het gel).eele exploi
tatietijdvak ontvangen, terwijl zonder om
eigening eerst rente z.ou kunnen worden 
genoten van de hedragen die sudcessieve
lijk in den Ioo,p der jaren zouden binnen 
komen. · Ter voorknming van de daarin ge
legen onrechtmatige bevoordeeling is haar 
terec;ht slec;hts de contante waarde van 
de te maken huur toegekend. 

De eischeres valt trouwens de huurreke
ning op 'zidh zelve niet aan, alleen in 
verband met de renteherekening en als. 
daarop niet lJaSsende - ten onrechte naar 
ik meen te heliben aangetoond, omdat 
de beide faatoren van soha,deloosstelling 
elka.nder · niet raken. Dat- de exploitatie
rekening als grondslag voor de waarde
bepaling is genomen, wordt aan de andere 
zijde niet atgeke~1rd, en kan dus buiten 
besohouwing blijvfm. 
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In het tweede onderdeel van het middel 

wordt er .over geklaagd, dat bij de bere
kening van ·de sClhadeloosstelling wegens 
gederfde huur niet in aanmerking' is ge
nomen eene buitengewone hooge huur, die 
de eischeres tengevolge van bijzondere om
standigheden van 31 Maart 1913 tot 29 
Juni 1914 van een gedeelte harer eigen
dommen getrokken heeft. 

Het geldt hier eene onteigening in - het 
bielang der volkshuisvesting, waarop de 
bepaling van art. 92 0. W. van toe
passmg is. Blijkens het vonnis van 
23 Maart 1914, waarnaar ten aanzien 
van de feiten in het vonnis waarvan 
beroep verwezen wordt, liep het tijdvak 
in art. 912 !hedoeld van 22 Januari 1904 
tot 22 Januari 1905, en nu zegt de ReCJht
bank volkomen teree1ht, dat de hepaling 
van de 'Waarde der gederfde huur o,nmogelijk 
afhankelijk kan zijn van vele jarein later 
opgekomen tijdelijke omstandigheden, die 
destijds zelfs niet vermoed konden worden; 
daarmede kon in de exploitatierekening 
geene rekening gehouden zijn, alleen de 
vroeger voorzienbare normale huuropbrrengst 
·kan dus in aanmerking komen. 

He,t tweede m:dde1. komt mij in zijne heide 
onderdeelen ongegrond voor, weshalve ik 
concludeer tot verwerping van het heroep 
met veroordeeling van de eis·c,heres in de 
kosten. 

De Hooge Raad, enz.; 

0. dat hlijkens het hestreden vonnis 

en blijkens den inhoud van de vonnissen 
der Arr.-Rechtbank te Amsterdam van 23 
Maart 1914 en 4 Maarl 1913, zoomede 
vau bet arrest van het Gerec:htshot te 
A.msterdam van 6 DeCJemher 1912, - Wor
dende hij elk dier opvolgende uitspraken 
ten aanzien van de :foiten naar de voorat
gaande verwezen - ten behoeve van een 
plan van uithreiding van een gedeelte der 
gemeente Amsterdam, ten name die'!" Ge
meente, in het belang der volkshuisvesting, 
de onteigening is gevorderd van de peroee
len, gelegen in de gemeente Amsterdam, 
de-els hij den AmstelveensCJhen weg, deels 
bij de Boerenwetering, kadastraal in_ die 
gemeente bekend Secitie U. nummers 1 °., 
1278, 1279, 1280; 1281, 1282, 1283 en 
1284, en 2°. 2403, 2402, 2401, 2395, 2400, 
2399, 2398, 2397 en 2396; · 

waai:van de eischeres bij 'Raadshesluil 
als eigenares is aangewezen; 

dat na onderzoek en rapport van des-
kundigen, mtgehrae1ht in twee adviezen,. 
de gevraagde onteigening is uitgesproken. 
met bepaling der S'chade'.ooss\e:Iing - 'waar
in is begrepen een bedrag van ± 700, 
tot vergoeding der opstallen op. 
f 143517.78 en met veroordeeling van den, 
verweerder in •c,assatie in de kosten; 

dat in bet eerste advies door deskun-. 
digen wordt aangenomen, dat, ter vaststel-
ling van de waarde der te onteigenen_ 
perceelen, 'Welke in 1904 - het jaar 
voorafgaande aan de vaststelling van bet 
plan van ·uitbreiding - .nog waren weiland 
en warmoeziersgrond, rekening moet wo-rden 
gehou·den met de toen reeds . hestaande-. 
verwachting, dat zij hinnen afzienbaren tijd_ 
voor .. bouw'terrein. in aanmerking zouden. 
komen; 

dat de meerderheid der deskundigen, van, 
oordeel, dat langs den weg eener bouwter-
rein,explo-itatierekening de waarde moeslt 
worden ·.herekend, daarbij heeft aangeno
men, dat wat in 1904 werd hesteed voor 
gereed houwterrein aan den. rand der be-
bouwing gelegen en bij 1atere correctie 
gesteld op f 25 tot f 35· per vierkante M., 
ook zal worden beta.aid voor de onder-. 
havige gronden, wanneer voor dezen de 
tijd voor verkoop als bouwterrein zal zij11 
a:angebroken; 

dat om nu vast te stellen, hoeveel inen: 
in 1904 voor den ruwen grond had kunne!l 
besteden om ]Jij lateren verkoop to-t de
genoemde prijz•en hehoorlijk rekening te
maken ac:ht moet worden geslagen op de
vo!gende tactoren: ·, 

1°. dat van den grond slec:hts 600/o als. 
bouwterrein zal kunnen worden verkoClht, 
omdat 400/o voor straten enz. moet worde!l 
afgestaan; 

2°. dat de exploitatierekening moet wor--
den belast: • 

a. met rente o·p rente ad 40/o over den. 
in 1904 besteden koopprijs tot bet oogen
hlik~ dat rde gronden suooessievelijk als. 
gP.reed houwterrein worden verkocht; _ 

b. met een te berekenen winst zonder· 
welke nie~and bet risico van een exploitatie 
van houwterreinen op zic,h neemt en ge
steld v.oor he-t e•erste jaar op 10°/o, het 
tweede jaar OII) 125 0/o ,en zoo vervolgens. 
voor elk jaar 25 0/o meer; 

c. met de kos,ten van rioleering, o_p-. 
hooging, enz.; 

d. met den afkoop van poldedaste_n·,_ 
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terwijl ten goede van de rekening moeten 
,v.orden gebrrac.ht de huren, welke de ter
reinen, zoolang zij nag niet als bouw
gr.ond_ warden· verkoe;ht, zullen kunnen op
brengen; 

dat voorts aangenomen kan ,vorden, dat 
van de in twee 0omplexen verdeelde gron
den het eerste 0omplex in een tijdperk 
van 27-36 jaren, en het tweede complex 
in een tijdperk van 14 tot 2'1 jaren na 
1904 geheel als · bouwterrein zou kunnen 
zijn • verkooht; 

dat. naar de,ze berekening zij, die in 
1904 de onderhavige gronden in bouw
terreinexploitatie zouden willen nemen mret 
vooruitzicht op rentevergoeding van -·het 
in den gr.and gestoken kapitaal en op 
een 'redelijke winst, daarv.oor - ongeac,ht 
de opstallen - hadden kunnen besteden 
een bedrag van !132.370.66·; 

dat de Rechtbank in haar vonnis van 
4 Maart 1913 overweegt - zijnde ook deze 
overwegingen in het bestreden vonnis over
genomen: ,,dat hier als werkelijke waarde 
dier peroeelen geldt de som, w·e[ke ziJ m 
het tijdvak van 22 Jan. 1904 to-t 22 Jan. 
1905, dooh in hun tegenwoordigen toestand, 
hadden kunnen op·brengen, bijaldien in dat 
tijdvak alle in het onteigeningsbesluit · be
grepen goederen ten verkoop waren aange
hoden; 

dat de des·kundigen op goede gronden 
heblben aangenomen, dat de gegadigden 
de peroeelen - hoewel brestaande uit wei
land, warmoeziersgrond en opstallen -
zouden hebhen besohouwd a.ls toekomstig 
bouwterrein, en de Reditbank ook mede
gaat met hel ad vies van de meerderheid · der 
deskundigen om de werkelijke waarde der 
perc,eelen te begr.ooten, niet naar biestede 
prijzen dooh met J:j,ehulp eener bouwgrond
exp1oita.tierekening"; 

dat ·1de ReDhtbank verv-olgens, na te 
heblbeii. verklaard, dat zij do·or enkel mede
deeling van de factoren en van de eind
uitkomst der rekening zioh ih dit geval niet 
voldoende ingelioht ac,ht, a.an deskundigen 
heeft opgedra:gen een nader advies uit te 
brrengen, waarin zij de -werkelijke -waarde 
van den gr.and zullen· heblb•en te hegroo
teh met behulp eener bouwgrondexploitatie
i'ekening en waarin zij, brehalve · de face 
toren en de einduitkomst- dier rekeriing, 
ook zullen hebben op te nemen de eigen
lijke becijferingen, welke tot: die uitkomst 
leiden; 

dat de deskundigen - althans de meer
derheid hunner - gev-olg · gevende ;Lan 

die opdraoht - · een becijfering hebben 
overgelegd, gevende het m . het ·eerste rap
port vermelde eindcijfer van t 132370.66 en 
daarbij bij wege van voorheeld twee bij
lagen: 

1 °. een 1berekening, · waaruit blijkt, dat 
1000 vierkante M. gr.and in 1904 gereed' 
ter bebouwing en ter 'verkoopwaarde van 
f 25 per vierkante M. te verkoopen grand, 
doch nag ruw en onapgehoogd, na aftrek: 

a. van het voor straten te bestemmen 
terrein, zijnde 40 0/o, z.oodat van de 1000 
vierkante M. slechts 600 vierkante M. inder
daad word:t verko•ciht; 

b. van de kosten van o·phooging der 600 
vierkante M. bouwterrein; 

c. van de kosten van rioleering enz·. der 
400 vierkante lVI. v.oot straten bestemd, en 

d. van een jaar rente over b. en c. 
wordende hierbij aangenomen, dat. de 
daar bedoelde bewerkingen plaats vinden 
in het,jaar, v.oorafga.a..Iide a.an den verkoop, 

zouderi. op'hren.gen netto t 9341.60 zoodat, 
indien wordt aangenomen, dat daarin is 
begre-pen 10 O/o rwinst over de waarde van 
den ruwen gr.and, voor de 1000 vierkante 
M: ruwen gr.and in 1904 door een. ge
gadigde had kunnen w.orden besteed 
f 8946.90 .of afgerond t 9 per vierkante M.; 

2°. een herekening der waarde, welke 
a/an, terreinen, d1e suocessievelijk in, 0 
tot 30 ja.ar na 1904 rijp ter bebouwing 
zullen zijn geworden en dan, naar den 
gr.ondslag van bijl. I. f 9 pe,r vierkante M. 
voor den :rll\ven grond zullen kunnen op
brengen, moet warden toegekend, waarbij 
dit hedrag van f 9 wordt verminderd met 
rente ad 40/o en met een winstpe:rcJentage ad 
25 O/o over ·elk jaar tijdsverloop tot den 
verkoo·p, fota.al dus 650/o rente ·op rente 
berekend; 

dat v.oorts de · meerderheid van de des
kundigen nog heeft te kennen gegeven, 
dat zij -biJ de vaststelling van het cijfer 
t' 132370.66 geen rekening · had .gebouden 
met de te verw'ac!hten huren en met den 
a:ftrek voor afkoop van polderlasten, aan
nemende, dat die cijfers elkander zouden 
c·ompenseeren; dat zij ~ die meening is 
teruggekomen en thans de huur begroot op 
gemiddeld. f 600 netto per jaar over 18 
jaar, alzoo op f 10800, terwijl voor. afkoop 
van polderlasten zal moeten Worden· be
ta.aid f 1164.34, · zoodat' het c<ijfer van 
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f132.370.66 inoet worden venneerderd met 
f 9635.66; 
- da.t de Reohtban'k in het hestreden v.orrnis, 
na. te hebhen · beslist, dat zij · de prijzen, 
waarop· te 'zijnei.- tijtl de te onteigenen per: 
c•eelen. a.ls houwterreiri zulleri kunnen war
den verkocJht, in a fwijking van de meer
derheid der deskundigen, stelt op 'f 25 
per vierkante M. v.oor het Ciom'(llex bij 
den Amstelveenscihef! ·weg en o,p · t 28 -pe·r 
vierkante M. voor het ciomplex bij de Boe
renwetering, ·en dat 2iij dien terinijn, binnen 
weJ.ken verwaoht kan•, warden, dat de on
derhavige goederen .a.ls houwgrond zullen 
zijn verko-cht, eveneens met. afwijking, stelt 
op. 40 jaar voor de eene groep en op 20 
jaai; v.oor ·de andere groep·, verder· o,ver
weegt: 
. _ ,,daf overigens de Rec,hthank zioh ten 
volle vereeiligt: met de ·door de meerder
heid der deskundigen voor haar exploitatie
rekening aangenrnnen faotoren, . zooals die 
irr , haar eerste adv:ies · zijn opgenomen, 
doCih niet in allen. del;)le met de wijze, 
waar.op die meerderheid blijkens haar nader 
a;dvies; deze _factoren -in haar rekemng 
heeft . verwerkt, hetgeen met name ge"Jdt 
ten aanzien van de herekenin·g der . winst, 
welke uit den aard der zaak geheel van 
die. der rente is te sclheiden, terwijl de 
meerderheid der deskundigen bovendien uit 
het oog verliest, dat ook de in. het eerste 
jaar te ma!ken 10°/o winst moet warden he
rekend :over het in d·en grand te steken 
kap,itaal, ein. . niet over de toekomstige 
waarde van den ruwen gr.and"; 

9-at de Recihtbtank verder ten aanzien van 
de. huren ovenveegt: 

,,dat .... aan gedaagd·e ·moet \Yo:rden uit
gekeerd de som, welke d'e · in deze te 
onte,igenen goederen. ,hadiden kunnen op
brengen -in het tijdvak, waarin men zioh 
hier .heen terug te derrken en derhalve is 
na te gaan, hoe _een kooper in dat tijdvak 
zijne exploitatierekening czoude hebhen op

. geima:a!kt, waaruit reeds• v.o]gt, dat 01p1 de 
explo,itatierekenin,g 'moeten V1oorkomen 'de· 
destijds nog te verwa:cJhten huren, en. dat 
niet t~r 'z,aike .dienende is, welke huren 
de. ge9-aagde .. sedert. dien tijd. in werke
.lijkheid nog heeft genoten"; 
· d;t_ ~ders , i~ het hestreden . v.o•nnis de 
in 1904 te verwa:ohten netto: huuropb,rengst 
van _de groep ,perceelen bij den Amstel
veenschen weg word:t gesteld · op t 300 
's . jaars gedurende 35 jaar en van de. groep 

1914. 

perceeien bij de Boeren we:tering op' t 450 
's . jaars geduie;ide 15 'jaa.i' _ en de:i:e te 
verwac;hte,ri Kuur* pibrengst . iri' . rekenirig 
wordt ge·braciht naar haar ooritante waarde 
in 1904, berekend n:aar 40/o rente · op iente, 
zijnde te · za:men v,cior de · .bieide groepen 
f 10602.65, waarna, onder toeken:ning van 
f 700 ter verg.oeding van de opstallen, de 
schadeloosstelling · wordt hepaald op 
f143517.78; 

_O. dat tegen die bteslissing het navol
gend,e middel van cassatie w'ordt "aange: 
voerd: (zie condusie pro~ .. :g,e:n;) i , · 
. 0. ;wat het eersbe· onderd,e.el van het 
middel betreft: 
· · dat, :_ gelilk · uit den inhoud van het 
besheden v.onnis - en vam.· de andere uit
sprnken, zoomede vai1 de_ adviezen der 
deskundigen, 'w'aarnaar in dat vonnis wordt 
verwezen, Mijkt, - de. Reohtbank, be
houdens op enkele pun ten, door haar met 
name · aangewezen, zicJh · inderdaad _ heeft 
vereenigd met het door d·e meerderheid 
der deskundigen aang·enon:ien stelsel- ·van 
herekening, ,en, behoudens·- veranderi_ng van 
door die meercLerheid vastgestelcle cijfers 
met de- door haar voor de exploitatiere-
kening. ~geni:nnen" faCJto~'en;' . ' . . 

dat daaruit tevens ,hlijkt_ de ongegrond
heid -van de grie( dat door de ReCJhtbiank 
ten aanzien van de onder:s·ciheiden factoren, 
die_ o•p de· waard'ehepaling invloed hebtben 
geoefend., _ .zou zijn g·emeten met versphil
lende ma.at; · 

dat imniers de Rec,htbank, na ov,ereen
komstig de- door. de meerderheid der des
ku:n:digen a.anb1e.vo1en 'methode . en aan de 
hand van de vers•CJhillende door ·hen_ ge
noemde faotoren'. zij het ook met eeilige 
\vijziging · en niet veranderi.h.g van · eenige 
cijfers te hehben vastgesteld, weI:ke· priJs 
iri 1904 naar. redelijk inzie1ht v9or de te 
onte1g~ne~ p•erceelen htescll6uwq a.ls · 'toe
komstig houwterrein,' ·door -·iemand, die ·ze 
als zoodanig vtilde expfoiteeren, kon war
den besteed en na de waa:rde · dier · gron• 
dm1 voor de· onteigening in 1904· met dien 
prijs te lieblben gelij•kgesteld; vervolgens, 
evenzeer o,p het voets'!)oor der deskund1ge1{, 
die in hun· -tweede advies · erkeriden met 
een facJtor van waardebepaling, ; de te 
verwadhte huur v66r den v·erko,op; . geen 
rnkening · t~ · Iieblben gehouden, de waarde 
van den grand' ·m. • 1904 als toekomstig 
bouwten:ein _ heeft vermeerde,rd: met , het
geen · uit hoofde· van den verzuimden fac-

24 
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tor nog aan de onteigende · toek'.wam, te I den 26sten Augustus 1913 (Staatsblad n°. 361) 
weten met · een bedrag, hetwelk in 1904 · wordt gelezen als volgt: 
in ee~s )lithetaald: gelijke· waarde had ,,Voor :wover betreft het Hoog lYiilitair Ge
als het totaal der in den loop der jaren rechtshof vinden met betrekking tot bet cos
te· ontvangen netto huur; tuum van den president, de_rechtsgeleerde leden, 
met andere woorden met de contante waar- den advocaat-fiscaal, den .griffier en den corn
de dier huren; . mies ter. griffie toepassing de bepalingen, bij 

dat de Rechtbank daarbij, wel verre yan artikel 2 van bet Reglement n°. II, vastgesteld 
te meten met versCJhillende maat, het eens in voldoening aan artikel 19 der wet' .op de 
aangenomen stels·el, dat in oassatie niet rechterlijke organisatie, ten aanzien van de 
wordt aangeYallen, logisoh en met conse- burgerlijke gerechtshov~n gesteld nopens bet 
quentie heeft toegepast, zoodat )le~ mid,del costuum onderscheidenlijk van den president, 
is ongegrond; de raadsl\eeren, _den procureur-generaal, den 

O. ten aanzien van het tweede onderdeel griffie1· en den substittmt-griffier. 
van het middel: Individueel ten Hove verschijnende of open-

dat. nadat de Rechthank ·feitelijk had bare plechtigheden bijwonende, zullen zij hetna
Yastgesteld, dat in het tijdvak van 22 Jan. volgende costuum kunnen dragen: zwart laken-
1904 tot 22 Jan. 1905 de omstandigheid, sche gekleede frak, met zwarte zijde gevoerd, 
dat van 31 Meii 1913 to,t 29 Jun1 1914 volgens ·de snede van het costuum der leden van 
voor een cieel der perceelen een huur den Raad van State; zwarte casimiren pantalon 
van t 6000 · 's jaars zou wordeq geno- m!)t galon belegd, ter breedte van 4 centimeters; 
ten, zelfs niet kon worden vermoed, zij driekanten hoed met zwarte Jiggende pluimen 
een juiste toepassing heeft gegeven aan en eene oranje kokarde; degen met verguld 
de artt. 91 en 92 0. W. low zij de huur- gevest; de kraag op den rok, de opslagen en 
ophrengst waardeerde naar hetgeen in 1904 de tasschen der zakken'in het goud geborduurd 
daarvan kon wordM verwaoht en met de met eiken- en oranjetakken, ter breedte van 
onder bijzondere omstandigheden in 1913 4 centimeters en gele knoopen met 's Rijks 
en 1914 werkelijk verkregen huur geen wapen. Het borduursel vim het costuum van 
rekening hield; den commies ter griffie is hetzelfde als dat 

dat dus ook dit onderdeel niet tot cassatie van hot college, doch slechts terhalve breedte". 
kan leiden; · Onze Ministers van .J ustitie, ·van· Marine en:: 

Verwerpt het beroep. (Ned. J ur.) van Oorlog zijn, ieder voor· zooveel hem betreft', 

21 Augustu8 1914. BESLUIT, tot wijziging van 
den algemeenen maatregel _van bestuur, 
vastges-tcld- bij Koninklijk besluit van den 
26sten Augustus 1913 ·(Staatsblad n°. 361). 
s. 418. . 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de ·voordracht van Onze Ministers_ van 
Justitie, van l\larine en van Oorlog, van 4 Juni 
1914 2de Afdeeling A, n°. 572, :van 4 Juni 
rn14: Bureau A n". '55 en van.4 Juni 1914, 
lste Afdeeling, ·n°. 281 ; 

Den Raad van St~te . gehoord ·(a.dvies van 
30 ,Juni 19i4,, n°. 18)'; 

Gezien bet. nader rapport v_an Onze voor
n~emde Ministers van 3 Augustus 1914, 2de Af
deeling A, n°. ,620, v;n 8 Augustu~ 1914, .B_u: 
~eau B, nO:- 77 en van 19 Aug~stus 1914, Iste 
Afdeeling, n°. 6; 

Hebben goedgevonden en verstaan, gelijk 
Wij_ g9edvinden en verstaan Qij _deze_: 

Een ig artikel. 
Artikel 1 van den algemeenen maatregel 

van bestuur, vastgesteld. bij' Ons besluit van 

belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in bet Staatsblad zal worden gcplaatst, en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan_ 
den Raad van State. 

's.Gravenhage, den 2lsten Augustus 1914. 
W I L H EL lYI I N A. 

De Minister van Justitie, B. ORT. 

De Minister van Ma,·ine, J. J. RkMBONNET. 

De Minister van Oorlog, BosnooM. 
(Uitgeg. 5 Sept. 1914.). 

21 Augustus 1914. BEsLUIT, houdcnde nadere 
nanduiding van hetgeen onder het verbod 
v·an uitvoer van lcder valt. ·s. 419. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

,Op de voordracht van Onze Minister·s van 
Oor!og, van Financien en van Landbouw, Nij
verheid en Handel· van 18 Augustils · 1914, 
Kabinet, Litt. ·K82 ; van 20 .Augustus 1914', 
n°. 125, Invoerrechten, en van 20 Augustus 1914, 
afdeeling Rano.el, n°. cl.0548; 
. Gezien ·Ons· Besluit van 3 Augustus 1914 
(Staatsblad n°. 371); 

Hebben goedgevonden en veritaan te bepale11 : 
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Onder het verbod van uitvoer van .l~der I 
vallen alleen die geheel of gedeellelijk afgc- : 
werkte _fabrikaten uit ledor als mansschoenen, 
harnaehementen, zadels, tuigen,. ransels ~n 
verd!)re eq11ipementstukken en die.grondstoffen 
als .zoolleder, bovenleder, tuigleder, zadelleder, 
chroomleder enz. ,--welke voor _militaire doel
einden in aanmerking komen; 

drijfriemen en leder voor drijfriemen vallen 
niet onder het verbod. 

Bij twijfel of eenig · fabrikaat uit leder of 
eenige ledersoort al clan niet· voor uitvoer, kan 
worden toegelate_n, be4oorel) ambte11aren_ der 
invoerrechten zich '.te wenden tot de.ter·plaatse 
bevoegde militaire autoriteit. 

Onze. Ministers van Oorlog, .van Financien, 
en_ van. Landbouw, .Nijverheid. en Handel zijn, 
iecler voor zooveel he•11· betreft,. belast met de 
uitvoering van dit _ _besluit, ·aat in bet Staats
blad zal worden geplaatst. 

's Gravenhage, den 2lsten Augustus 1914 .. 
WILHELMINA_ 

De 11finister van Oorlog, Bosn00M. 
. De Ministm· '!!an .F,inancilin, B!i:RTLING; . 

De 1Win. ·van Landbouw,.Ny.verheid en Handel, 
TREUB, 

(Uitgeg. 22 Aug: 1914.) 

21 Augustus 1914. BESI.UlT, houdende tijde
lijke _opheffing van bet verbod van uitvoer 
van thee. .S. 420. 

WIJ W:ILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Ooze Ministers van 
Oorlog, van Financien en van Landbouw, Nij-

. verheid en · Handel van 18 Augustus 1914, 
Kabinet, Litt. L82 ; 20 Augustus. HJ14, no. 124, 
Invoerrechten, . en van 20 Augustus 1914, 
n°. 10549, afdeeling Handel; 

Gezien Ons besluit van 7 Augustus· 1914 
(Staatsblad n°. 387); 

Hebben goedgevonden en· verstaan : 
Het. verbod van, uitvoer van thee,· uitge

vaardigd _bij Ons bovengemeld Besluit, is· 
tijde]jjk opgeheven. 

On,e:e. Ministers. van Oorlog,, van ·Financien 
en van Landbouw, Nijverheid en Handel.z_ijn, 
ieder voor- zooveeJ..hem be~reft, belast met de 
µitvoering .van dit Besluit, hetwelk .in bet 
Staat[!blad. zal ,Worden ·,geplaatst_ 

:s Gravenhage, den 2lsten Augustus 19lil, 
W I L HE L MIN A. 

De Min{sfer van •Oo,-log, BosnoqNI __ 
. De Minister van. Financii!n, . BERTLING,. 

.,.IJ.e Min. van-La_ndbouw,,Nij·verheid.en Handel, 
. TREUB.-

(Uitgeg, 22.Aug., 19H.) 

21 Auqustus 1914. BESLUIT, houde:nde_tijdelij
ke opheffing . van bet· verbod van .uitvoer 
van sommige. artikelen: S: 421. 

WrJ WILHEL)IINA, ENZ. 

Op de voordracht van . Onze Mini_sters van 
Oorlog, van -Financien ell van Landbouw, 
Nijverheid en· Handel van 19 Augustus 1914, 
Kabinet, Litt .. .D83 ; van 20 Augustus 1914, 
n°. 142, afdeeling In:voerrechten; en van 20 
Augustus 1914, n°. 10545, .afdeeling Handel; 

Gezicn Onze beslui_ten van 7 Augustus:1914 
(Staaisbladen nos. 381, 383, 384, 388, 389, 390, 
393 en 400) ; · 

Hebben goedgevo,nden .en :verstaan :· 
Het verbod_ van uitvoer van cltinine-sulfaat 

en chinine-zouten, benevens kina-alcaloid-verbin.
dingen,. van salpeterzum·, van soda, van potasch, 
van .alcohol, van zwavelzuur, van ammoniit,m 
carbonaat en van anti,noon-regulus, uitgevaar
digd bij Onze bovengemelde besluiten, is tij-, 
delijk opgeheven. 

Onze Ministers van Oorlog, van Financien 
en van Landbouw,.Nijverheid e11 Handel, zijn, 
ieder voor -zooveeL hem betreft, .. belast met de 
uitvoering van dit besluit, ·dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst. 

's-Grnvenhage, den 2lsten Augustus 1914. 
. 1\' I L H EL M I N A. 

De Minister van Oorlog, Bosnoo;v1. • 
De Minister van Financien, Bii:RTLING. 

De. ¥in. van.Lanabouw, Nijverheid en Handel,, 
TREUB; 

(Uitge_q. 22-Aug. 1914.) 

23 Augustus 1914. Mrns1vE van den Minister 
. van _Oorlog aan de Burgemeesters betref

fen_de gelde_lijken steun· aan . b_etrekkingen 
van sommige categorieen van milita_iren. 

Ik heb de eer U EdelAchtbaren mede te 
deelen, d~t bij Koninklijk Besluit van 21 Augus
tus 1914, n°. 42 bet volgende _is bepaald : 

Te rekenen van 1 Augustus 1!)14, kan ge
durende dsn tijd dat de dienstplichtigen _in 
verban~: met art. 185 cl.er Grondwet buiten· 
gewoon onder de wapenen zijn, door of van_
wege .Onzen · Minister -van ._Oorlog . en _n;tar 
regele'n, door. djen Minister te stellen, aan de 
betrekkingen -V\ln-de-na te'noemen categorieen 
van mili_tairen, die op grond·van_eene de~tijds 
door ·hen a;mgegane vrijwillige verbintenis, 
thans ,mede verplicht onder de wapenen zijn, 
voor _ zOover die betrekkingen zijn komen te 
v:erkeeren. in omstandigheden: als _waarv:an 
sprake is in art. 84, 1;.te lid, der Militiewet, 
eene .- geldelijke .. vergoeding worden toege
kend, t. w.: 

24* 
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1°._ vrijwilligers die in reserve waren krach
tens het bepaalde bij art. 8, laatste lid, van 
de bij'Koninklijk Besluit van 19 Januari 1907, 
n°. 58, · vastgestelde en sedert · ingetrokken 

. Instructie op de werving; 
2°. miliciens-postduivenverzorgers; 
3°. miliciens-hoefsmeden der Infanterie, eu 
4°._ vrijwilligers van de Spoorweg-Exploitatie-

Compagnie van het Re.giment <:l-enietroepen, · 
en we! tot een maximum-bedrag per dag van: 
f I.-, voor ·zoover de betrokkeu- ~ilitair 

zijn 26ste levensjaar nog niet heeft volbracht; 
f 1.50, voor zoover hij wel zijn 26ste, maar 

·uog niet zijn 3lste.Jevensjaar heeft vol bracht, en 
f 2.- ,. voor zoover hij zijn 3lste levensjaar 

heeft volbracht. 
De kosten van vorenstaandei, maatregel 

znllen komen · ten laste van art. 186 van het 
·VIIIste Hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1914. · 

Ik noodig U beleefdelijk uit, voof -het toe
kennen van_de hierbedoelde vergoedingen Uwe 
we! willende tusschenkomst te verleenen op 
'dezelfde wijze als in de betrekkelijke bepalin
gen · van de Militie-Vergoedings-Instructie 
onder B. is voorgeschreven ten aanzien van 
het toekennen · van vergoedingen krachtens 
art. 84 der Militiewet ; 

Aangozien de hierbedoelde vergoedingen 
behooren te · worden verrekend ten laste van 
een antler begrootingsartikel dan dat waaruit 
de kraehtens de militie- en landweerwetten 
toegekende · ·vergoedingen worden gekweten, 
behooren daarvan afzonderlijke Staten D.D. 
te worden opgemaakt, waarvan het ·opschrift 
ware te wijzigen in: ,,vergoedingen toegekend 
krachtens Koninklijk Besluit van 21 Augustus 
1914, no. 42." 

In verband daarmede is door mij bepaald, 
dat door -of vanwege de Commandeerende
Officieren der Korpsen, .waarbij militairen, be
hoorende tot een der hiervoren · omschreven 
categorieen, · onder de wapenen zijn, aan · de 
'Burgemeesters ·van de woonplaatsen· dier mili
tairen' ten ~vI.}oedigste mededeeling IIloet \vorden 
·gedaan van hunne namen · en ·vodrnamen, .a!s
mede van·· de korpsonderdeeien, · waartoe zij 
b'ehooren, van· hun·ne contr6]e'.n(nnmers· bij die 
onderdeelen, -van de -data,· waarop z~i :in ver
band •·met.- art.·· 185 ·der Grond wet i:Jnder de 
wapenen· komen of zijn gekomen, en late"r van 
•den datum, waarop zij weder inet•groot-verlof 
'zu lien vertrekken en vari den datum hunner 
geboorte: :_ 

.De Minister vooi-noemd·. · (get.) BosBoo~r •. · 

24 Augustus 1914. BESLUIT, tot verlenging 
van de schorsing van het besluit van den 
Raad der gemeentA Velp van 5 Februari 
1914, strekkende tot ·toekenning van eervol 

· ontslag met ingang van dien dag aan den 
ambtenaar van den burgerlijken stand 
.A. G. H. ·M. YELTRUIJSEN op dieris 
verzoek: S. 422. · 

De sclwrsing wordt · verlen_qd tot 23 Febnt
ari 1915. 

24 Augusitts 1914. · :l\IrssrvE van den Minister 
van _Oorlcig aan de bnrgemeesters betref
fende vergoeding wegens kostwirinerschap. 

'!.'en einde de belangen van· de· buitenslands 
verblijvende behoeftige betrekkingen der dierist
plichtigen, die zich thans in werkelijken dienst 
bevinden,· zooveel doenlijk te bev~rderen, heb 
ik aan den Minister van Buitenlandsche Zaken 
den brief gericht, waarvan een afschrift hierbij 
is gevoegd. 

In antwoord op· dien brief ontving ik van 
mijn ·ambtgenoot voornoemd de mededeeling, 
dat hij zich met de daarin vervatte voorstellen 
volkomen kan vereenigen. 

Naar aanleiding van die mededeeling heb ik 
de eer U thans uit te rioodigen, om de in mijn 
genoemden brief bedoelde adviezen van de 
consulaire ambtenaren te volgen bij de ·vast
stelling der aan de betrokken 'gezinnen Uwer
zijds toe te kennen vergoedingsbedragen; zulks 
natuurlijk met· het vom·behoud,- vermeld in 
het laatste lid van dien brief. 

De 111.inisfer van Oorlog, 
Voor den Minister, 

'Hef hoofd der afdeelin_g Dienslplicht, 
(get.) GROUSTRA. · 

AFSCI):RIFT. 

's-Gravenhage·, 19 Augustus 1914. 

Ten: vervolge op mijn orief van· 14 dezer, 
Afdeeling Dienstplicht, n°. 137 L, heb ilr de 
eer Uwer Excellentie te doen kennen, dat naar 
mijn gevoelen de in het buitenland achter
gebleven betrekkingen van onder de wapenen 
gekomen dienstplichtigen er· in ·hooge··mate 
mede- gebiiat zouden wezen; zoo · hun in af
wachting vim· de beslissing door de burge
meesters op door h·en gedane ·vergoedingsaan
vragen een: 'vocirschot ·werd verleerid door de 
betrokken consulaire ambtenaren. 

Indien tegen bet vei-strekken van zoodanige 
voorschotten in· beginsel ··geen bezwaren be
staan, ·zou ilr mij den ·gang van zaken·aldus 
denken·; 

De ·belanghebbende · echtgonooten of gezins-



hoofden -richten hunne vergoedingsaanvraag 
hetzij aan den burgemeester der gemeente, 
waarvoor de dienstplichtige · is ingelijfd, zoo 
hij nog tot de militie behoort, ·,hetzij aan den 
burgemeester der· gemeente, waar de dienst
plichtige in het landween;erlofgangersregister 
staat ingeschreven, zoo hii tot de landweer 
behoort, hetzij .. aan den bnrgemeester der ge
meente, · waar de. dienstplichtige· in een der 
landstormregistei·s staat ingeschreven, zoo· hij 
tot den landstorm behoort. 
. -De verzoekers zenden hunne aanvraag echter 
niet · rechtstreeks op aan den burgemeester, 
doch, doen de .aanvraag toeko~en · aan den 
consulairen- ambtenaar, binnen. wiens ressort 
hnnne .woonplaats ligt. 

Bij ontvangst der vergoedingsaanvraag stelt 
d~ corisulaire ambtenaar terstond een onder
zoek in ·naar de financieele en huishoudelijke 
omstandigheden, waarin de verzoeker verkeert, 
en verwerkt hij den uitslag van het onderzoek 
in een der bij de Militie-vergoed_ings-instructie, 
de Land weer-instructie III en de Landstorm '· 
instrnctie voorgernhreven, hem verstrekte. 
staten van inlichtingen. 

ls .hij van oordeel,- dat de verzoeker. voor 
vergoeding in aanmerking behoort te komen, 
dan· stelt hij. een desbetreffend advies op den 
staat en geeft daarbij aan, welk vergoedings
bedrag per dag · aan be!anghebbende behoort 
te worden toegekend.. Tevens verstrekt hij, 
zoo noodig, al dadelijk aan belanghebbende 
een voorschot tot dat bedrag. 

Vervolgens wordt door hem de staat, met 
de vergoedingsaanvraag, opgezonden aan den 
betrokken burgemeester - zulks desgewenscht 
door Uwe tusschenkomst. Gelijktijdig verzoekt 
hij den burgemeester, het formulier voor het 
door rechthebbende te teekenen · bewijs van 
ontvangst · der vergoeding en later de vergoe
dingsgelden aan hem, ter uitreiking aan recht
hebbende, te doen toekomen. · Heeft de con
sulaire. ambtenaar aan belanghebbende een 
voorschot op de vergoeding verleend, dan stelt 
hij den burgemeester mede in kennis met het 
bedrag van bet verleende vooi'schot .. 

Gaarne zou ik. van Uwe .Excellentie verne
men, of U. met .zoodanige regeling kunt in
~temmen.. Mocht dit bet geval wezen, dan 
stel ik mij voor, de burgemeesters m~t een en 
antler in kennis te stellen en. hen uit te noo
d.igen,. qe bedoelde vergoedingen toe te kenrien 
t9t de door de. cons,ulaire am btenaren voor
gestelde bedragen. 

Uit den. aard der zaak mogen de bed;agen 
niet te boven gaan de wettelijk. vastgestelde 

t914 
maxima· (art. 84 der militiewet; art. 15bis der 
lanclweerwet; art. 9 cler landstormwet) en moet 
bij het advisceren en· vaststellen der bedragen 
rekening worden gehouden ·met art. 4 van bet 
Militie-vergoedings-besluit, art. 4 - V!!n het 
Landweer-besluit Ill ·en art. 28 van het Land
stormbesluit. 

De Minister van Oorlog, (_get.) BosBOOM. 

26 ·Augustu1 1914. Bii:siuu; himdende; -voor
schriften omtrent de· ·teiniitvoerlegging 
in Nederland van in Suri,;ame opgelegde 
·straffen. -. S. 423. · · 

Wrj \VILHELMINA, .1rnz. 

. Op , de voordracht. van Onze. Ministers van 
Kolonien en van Justitie van Jl.Juni 1914; 
Afdeeling B, n·0 

•• 56, en van 11 ,Juni 1914, 
2de Afqeeling A, no. 593; , 

Den Raad van State gehoord·(advies van 7 
Juli 1914, n°. 16); 

.Gezien het nader rapport van .Onze voor
noemde Ministers van 31 Juli 1914, Afdeeling 
B, n°. 7 en ·van 24 Augustt1s 1914,.2de Afdee-
ling A, n° .. 506; · · , 

Gelet op de artikelen 48, q7 en.140 van bet 
Reglement op .het. beleid der regering in de 
kolonie Suriname; 

, Hebben goed.gevonden en verstaan te bepalen: 
. Art. 1. De . Gouverneur van. Surin~me. is 

bevoegd, met het oog op den persoon van den 
Vf'roordeelde te bepalen, dat deze tot het 
ondergaan V!ln eene hem in de kolonie Suriname 
opgelegde gevangenisstraf, militaire gevange
nis~traf, militaire detentie of hechtenis naar 
Nederland zal worden. opgezonden. 

2. Zoodanige opzending heeft steeds plaats 
indien de veroordeelde is een voor den mili
tairen dienst uit Nederland uitgezonden persoor., 
die verva!len is verklaard van den militairen. 
stand of aan wien bet recht is ontzegd om 
bij de gewapende macbt of als-.militair •ge
employ_eerde te dienen., 

3. Dit besluit _ treedt in werking. tege!ijk 
met het Wetboek van Strafrecht voor de ko
lonie Suriname, vastgesteld · bij Ons besluit 
van,14 October 1910, n°. 44 (Gouve·rnemenlsblad 
1911,. n°. 1). 

Op dat tijdstip houden op van kracht te zijn; 
1°. bet ·Koninklijk besluit van 25 Mei 1886, 

n°. 52 (Gouvernementsblad, n°. 25); en 
2°. Ons besluit van 9 Januari 1911 _(Staats

blad n°. 30, Gouvernementsblad n°. 12). 
Onze Ministers van Kolonien en van Justiti"e 

zijn, ieder voor zooveel hem aangaat, belast 
met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 
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in het Staatsblad geplaatst en in afschrift Dan 
den Raad ·van-State medegedeeld zal worden. 

's-Gravenhage, den 26.ten Augustus 1914 . 
. WILHELMINA. 

De Minister van Kolonii!n, TH. B. PLEYTE. 
De· Minister van Justitie, B. 0RT-

(Uifgeg. 5 Sept. 1914.) 

26 Augustus 1914. BESLUIT, hondende intrek
king van .de tijdelijke _opheffing van het 
verbod van uitvoer van Rogge en Rogge

meel. S. 424. 
WIJ WILHELMINA, ,:,:--:z.· 
Op de voordracht van Onze :Ministers van 

Oorlog, van Financien en van Landbouw, Nij
verheid en Handel,. val'.! 25 Augustus 1914, 
I{abinet, Litt. C 85, en van 26 Augustus 1914, 
n°. 10983, afdeeling Handel ; 

Hebben goedgevonden en vei·staan: 
in te trekken de tijdelijke opheffing van het 

verbod van uitvoer van rogge en roggPmeel, 
verleend bij Ons besluit van 20 4-ugustns 1914 
(Sfaatsblad n°. 417). 

Onze Ministers van Oorlog, van Financien 
en van Landbouw, Nijverheid en Handel, zijn, 
ieder voor · zooveel hem betreft, belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Btaatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 26sten Augustus 1914. 
WILHELMINA. 

De iliinisfer van Oorlo,q, BosBOOM. 
De Minister van .F'inancien, BERTLING. 
De Min. 1•an Landbouw, Nijverheid en Handel, 

TREUB. 
(Uitgeg. 28 Aug. 1914.) 

27 Augustus 1914. BESLUIT, tot wijziging voor 
1914 van den gesloten tijd voor de spiering
drijfnetvisscherij in de Zuidhollandsche 
stroomen en de Zuidhollandsche beneden
rivieren. S. 425. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzcn Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel vun 20 Au
gustus 1914, n°. 5109, afdeeling Nijverheid; 

Gelet op de Visscherijwet (wet van 6 Octo
ber 1908, StaafsUad n°. 311), gewijzigd bij de 
wet van 8 Februari 1912 (Sfaafsblad no, 66', 
op het Zuidhollandsche stroomen-visscherij
reglement (Ons besluit van 26 ,Juni 1911, 
Staatsblad n°. 163), laatstelijk gewijzigd bij 
Ons besluit van 28 Mei 19l!l (Sfaafsblad n°. Hl3) 
en op het Binnenvisscherijreglement (Ons be
sluit van 15 April 1911, Staatsblad no. 119), 
laatstelijk gewijzigd bij Ons hesluit van 22 Juli 
1914 (Staatsblad n°. 327); 

Den Raad van State gehoord (advies vari 
25 Augustus 1914, n°. 31); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 26 Augustus 1914; 
n°. 5251, afdeeling Nijverheid: 

Hebben goedgevonden e_n verstaan : 
Art. 1. Te bepalen, dat in afwijking in ioo

ver van het voorgeschrevene in art. 8, letter c, 
vun het Zuidhollandsche stroomen-visscliei·ij
reglement en art. 10, letter i, ohder 2°. en 30_ 
van het Binnenvisscherijreglement, het verbod 
om te visschen met het ~pieringdrijfnet in 1914 
voor de Zuidhollandsche stroonien en de Zuid
holhtndsche benedenriviereri' zal eiridigen op 
den dag, waa~op dit besluit in werking treedt. 

2. Dit besluit treedt iii working op den 
tweeden dag na dien der dagteekeriing van 
het Staat.eblad en · van de Staatscourant waarin 
bet is geplaatst. 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel is belast met de uitvbering van dif 
besluit, dat in het Staafsblad en gelijktijdig 
in de Staafscou,·ant zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal woi·den gezonden aan 
den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 27sten Augustus 1914. 
WI L HE L M IN A. 

De Min. van Landborno, Nijverheid en ·Hand,/, 
TREUB. 

(Uifgeg. 2!J Aug. 1914.) 

27 Augustus 1914 .. WET, tot verzekering van 
de naleving van het onder dagteckening 
van 18 October Ul07 ter Tweede Vredes
conferentie gesloten verdrag voor de toe
passing op den zeeoorlog der beginselen 
van het verdrag van Geneve. S. 426. 

WJJ WILHEL)HNA, ENZ ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat wettelijke bepalingen noodig zijn tot ver
zekering_ van de naleving van het onder dag
teekening van 18 October 1907 ter Tweedc 
Vredesconferentie gesloten verdrag voor de 
toepassing op den zeeoorlog der beginselen 
van bet verdrag van Geneve ; , 

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

Eenig artilcel. 

Na artikel 473 van het Wetboek van Straf
recht w<irdt ingelascht een nieuw artikel 473a, 
1 uidende als volgt: · ' 

· ,,Hij die, zonder daartoe gerechtigd te zijn, 
gebruik maakt, zij het ook met eene geringe af
wijking, van een onderscheidingsteeken waar
van het gebruik krachtens wettelijk voorschrift 
uitsluitend aan hospitaalschepen, aari sloepen 
van ioodanige schepen of aan kleine vaartui-

l 
I 
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gen voor den hospitaaldieust bestemd, is toe
gekend, wordt gestraft met becbtenis van-ten 
hoogste eene maand of" geldboete va:n ten 
boogste driehonderd gulden." 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenbage, den 27sten Au

gllstus 1914. 
WILHEL:\IIN A .. 

De Minisfe,r ·van Justitie, B: ORT. 

De Minister vim· Marine, ,). ,f. RA~IB0NNET. 
De Min. van BuitmlandsclieZaken, J. LounoN. 

(Tlilgeg. 28 Aug. ·1914.) · 

27 Aitgusfi,,q 1914. WET, houdencle aanvulling 
van artikel: 24 cler wet tot regeling der 
brievenposterij (Staatsblad 1908, n•. 316). 
s. 427. 

Bijl. HailCl. 2• Kmne,· 1913/14, n•. 368, 1-4. 
Hand. ide,n 1913/14, bladz. 2602. 
Hand. 1° Kamer 1913/14, bladz. 581, 585. 
WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat bet wenscbelijk• is over te gaan tot aan
vulling van de wet tot regeling der brieven
posterij (Staatsblad 1908, n°. 316); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De tweede alinea van artikel 24 der 

wet tot regeling der brievenposterij (Staats
blad 1908, n°. · 316) wurdt gelezen als volgt: 

,, Gelijke vrijstelling kan door Ons worden 
verleend voor de verzending van stukken, den 
openbaren dienst betreffende, en in geval van 
oor]og, oorlogs.gevaar of andere buitengewone 
omstandigheden, mede voor de verzending van 
stukken van anderen aard. 

De voorschriften daaromtrent in acht te 
nemen, worden door Ons vastgesteld." 

2. Deze wet treedt in werking op ·den dag 
dat deze in bet Siaatsblacl zal zijn geplaatst. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 27sten Au

gustus 1914. 
WILHELMINA. 

De· Ministe,· ~•an Waterstaat, 0. LELY. 

(Uitgeg. 29 Au_q. 1914.) 

27 Augustus 1914. WET,' tot aan·vullin~ en 
verhooging van het zesde hoofdstuk der 
Staatsbegrooting. voor het dienstjaar 1914. 
(Buitengewoon krediet.) 

Bij deze wet worclt een artikel ingevoegd. 
Ten gevolge hiervan worclt bet eindcijfer van 

voormelcl hoofdstuk der St!iatsbegrooting ver
hoogd met f 5.000,000. 

Voorts worclt in artikel 3 bepaald: 
Aan artikel 2 cler wet van 19 l\Iaart 1914 

(Staatsblad n°. 153) wordt als laatste· lid toege
voegcl: 

,,Eindelijk kan·-uif artikel 107 worclen over
geschreven op alle artikelen, waarbij gelden 
zijn toegestaan voor onderwerpen, betrokken 
bij de in genoemd artikel bedoelcle maatregeien, 
met uitzondering evenwel van die betreffende 
subsidien . en anclere onverplichte; uitgaven, 
welke niet in onn'iiddellijk verband staan- met 
de in clat artikel bedoelde omstandigheden." 
_ Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven te 's-Gravenhage, den 27sten Au
gustus 1914. 

WILHELMINA. 
De 1Wini.,ter van Marine, J. J. RAMBONNET. 

(Uilge_q. 31 A1<g. l!ll4.) 

27 A1<gusfits 1914. Win, houdende een tijde
lijken maatregel betreffende clen accijns op 
bet gedistilleerd. S. ·429. · 

Bijl. Hand.' 2• Ka111e1· 1913/14, n°. 376, 1-4. 
Hand. idem 1913/14, bladz. 2603. 
Hand. 1• Kamer 1913/14, bladz. 681, 685. 
W IJ WILHELM IN A, ENZ ... cloen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is een tijdelijken maatregel 
te nemen betreffende den accijns op het ge
clistilleerd ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State; enz. 
Art. 1. Onze Minister van Financien kan 

bepalen, dat- met afwijking van de artikelen 
90 en 91 der wet van 20 Juni 1862 (Staatsblad 
n°. 62) de uitslag van gedistilleercl met betaling 
van den accijns, onverschillig voor welke plaats 
het gedistilleerd bestemclis, uitsluitend is toege
laten op clen voet van het eerstgenoemde ar.tikel. 

2. Deze wet treeclt in werking op den clag 
van hare plaatsing in het 8faatsblacl; 

Zij houdt op van kracb t te zijn bij het einde 
van bet jaar 1914. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, clen 27sten Au

gustus 1914. 
WILHEL:l!INA. 

De Minister van Financii!n, BERTLING. 

(Uitgeg. 29 Aug. 1914.) 

27 Ai,_q. 1914. WET, tot bestendiging van den 
bij Koninklijk besluit van 6 Augustus 1914 
(Staatsblad n•. 376) verklaarden staat van· 
oorlog. S. 430. 

Bijl.• Hancl. 2•- Kamer 1913/14, n• .. 371, -l--'-4; 
Hand. idem 1913/14, bladz. 2603. 
Hand. -1,• Kame1· 1013/14, bladz. 581, 686. 
WrJWILHELMINA, ENZ ... doen teweten-: 
Alzoo Wij in overweging .genomen hebben, 
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dat het wenscbeliJk is den staat van oorlog, 
verklaard bij Ons besluit van 5 Augustus 1914 
(Staatsblad n•. 375) te doen voortquren; . 

Ge)et· op art. 5 der wet van 23 M.ei 1899 
( Staatsbiad n°. 128) ; _ · 

·zoo is bet, dat Wij, den Raaq. van State, enz. 

Eeni_q artikel. 

De staat van oorlog, verklaard bij Ons be
sluit vari 5 Augustus 19i4 .(Staatsblad i:i0 • 375) 
wordt ·bestendigd. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven· te 's-Gravenhage, den 27sten Au

gustus . 1914. 
W:\LHELMINA. 

De Minister van Oo,·lo_q, BosBO0M. 
· · De Jlfinister van Buitenlandsche Zaken, 

·J. LOUDON. 
De Minister van Justitie, B. ORT. 

De Minister· van Binnenlandsche Zaken, 
00R'I' V. D. LINDEN. 

IJe M-inisfer van Marine, J. J. RAMB0NNET. 
IJe Ministe,· van Financien, 
De 11£ inister van W aterslaat, 

BER'l'LING. 

C. LELY. 

IJe Min. van Landbouw, Nijverhe:id en Haiidel, 
.TREUB. 

. De Minister. van Kolonien, ·Ta. B. PLEY'.l'E. 

(Uitgeg. 31 Aug. 1914.) 

27 Augustus 1914. BEsLUIT, )10udende beslis
sing, dat: aan eene v:ergunning doo_r het wa
terschap tot bet leggen van een sterkstroom
kabel ip. een-dijk geen andere voorwaarden 
behoo~en te worden verbonden dan noodig 
zijn tot bescherming van de belangen, om 
welke , het vereischte van vergunning is 
gesteld; 

dat daartoe ook kan behooren de eisch 
tot hetaling eener retributie, mits door 
het leggen van den kabel de. qnderhouds
kosten van den dijk, waarin hij is aange
bracht, worden verzwaard. 
WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
Burgemee~ter en Wethouders der gemeente 
Zwolle .teg.,n bet besluit van Gedeputeerde 
Staten van ·Overi[jssel van 7 October 1913, ~e 

· afd., n°. 5901/3864, strekkende tot goedkeuring 
van eene door' het Dagelijh;sch, Bestuur .van het 
waterscbap Salland a:m genoen1de gemeente 
verleende voorw:aardelijke vergunning tot bet 
leggen en hebben van een ,sterkstroomkabel in 
een gedeelte van den Salla,1dschen IJsseldijk; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de ge
schillen van bestuur, gehoord, advies van 9 
Jnni 1914, n•. 147.; · 

Op· de voordracht van Onzen Minister· van 

Waterstaat van 25 Augustus 1914, n°,. 225, 
afd. W.; 

Overwegende: dat Burgemeester en -Wet
houders van IJevenfer, ten einde met de ge
meente Zwolle en casu quo met nabij gelegen 
gemeen_ten eene electrische ·centrale ,op te 
richten en te exploiteeren, aan het Dagelijksch 
Bestuur·,van Salland, 7e dijkdistrict in Over
ijssel, hebb&n verzocht, hun .,;,ergunning . te 
verleenen tot het leggen ep. hebben van kabels 
door den Sallandschen LTsseldijk, welke ver
gunning door het Dagelijksch Bestuur van 
Sa/land bij schrijven van 6 · Mei 1910, n•. 36, 
tot wederopzeggens toe werd verleend en door 
Gedeputeerde Staten bij besluit van 31 Mei 
1910, n•. 2946/2066;8e afd., ,verd goedgekeurd; 

dat aan die vergunning voorwaarden waren 
verbonden, waarvan die sub 4 bepaalde, dat 
aan het waterschap jaarlijks • eene retributie 
van .j 100 moest wo1:den betaald ; 

dat 8urgemeester en Wethouders van IJeventer 
bij schrijven van 21. Augustus 1913, n°. 2/798, 
aan het Dagelijksch Bestuur. van Salland hebbeh 
berich~, dat, waar de overige te dezer zake 
noodige vergunningen gesteld waren ten name 
van het gemeentebestuur· van Zwolle, het aan 
laatstgemeld college wenschelijk voorkwam om 
ook .. de vergunning tot het leggen van een 
ondergrondschen kabel in den Ballandschen 
IJsseldijk te zijnen name te doen stellen; 

dat l,Iet Dagelijksch BestuU:r van Salland 
bij schrijven van 23 Augustus 1913, n°. 75, 
aan Burgemeester en W ethouders· van Zwolle 
op hun·verzoek tot wederopzegging vergunning 
hebben verleend tot het leggen en hebben van 
een sterkstroomkabel door den Sallandsch.en 
IJsseldijk voor zoover daarover de straatweg 
Devenfer-Zwolle loopt; onder een 7-tal voor
waardon, waarvan · die sub g luidt als volgt: 

,,Voor het leggen. en hebben van den .kabel 
in onze. waterkeering zal aan Salland moeten 
worden betaald jaarlijks op 1 November, voor 
bet eerst in 1914 eene retributie van f 100" ·; 

dat, nadat Burgemeester en Wethouders 
van Zwolle, di!J bij bun verzoek tot het be
komen der vergunning de hoop hadden 

_ uitgesproken,. dat het bed rag der retdbutie !lan.7 

merkelijk zou worden verlaagd, aan Gedepu
teerde, Staten hadden ,verzocht, bedoelde voor
waardc van hunne gevorderde goedkeuring uit 
te zonderen, · Gedeputeerde Staten bij besluit 
van 7 October 1913, ·ge afd., n°. 5901/8864; ·de 
v_ergunning bebben goedgekeurd nit overwe
ging, dat bij hun beslu:t van 31 Mei 1910, 
3e afd., . n•. 2946/2066, eene vergunning voor 
hetzelfde doe! is goedgekeur\l en d_at daarin 
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bij voorwaarde sub 4 een zelfde, bed~ag als l staat bij · beschikking van 5 Augustuf 1913, 
retributie werd voorgeschreven als in deonder- n°. ·:Hl, afd. Wat.,. aan de gemeente Zwolle 
havige vergunning in voorwaa~d·e g, ,~aartegcn eene publiekrecht~lijke vergunn.ing tot kabe( 
indertijd geenerlei bezwaren zijn uitgebracht; aanleg in den rijksweg Zwol/e-Zutphen is ver; 

dat het bedrag, d~t krachtens voorwaarde g leend; dat aangezien deze rijksweg voor een 
mo.et worden betaald per strekkenden Meter, gedeelte samen~alt met den Sall~ndschen IJssel: 
nog minder is dan door het waterschap als dijk, ook ve,gunning .van het .,vaterschaps0 

regel van particulieren voor werken aan den bestuur moest warden verkregen; dat <;loor .dat 
dijk wordt gevorderd .en dat er ook overigens bestuur eCl~ter geenerlei diensten -bewezen, 
geen aanleiding bestaa.t, om aan bedoelde yo.or, ,yerkzaamheden verricht of- kosten gemaakt 
waarde d.e g~edkeuring te o~thouden; . warden, die een geldelijke. vergoeding zouden 

dat van het besluit van G~deputeerde Staten ku11nen rechtvaardigen i 
Burgemee~ter. en Wetho~ders,. van. Zwolle bij }Overwege_nde, dat aa]1 ee:i~-,vergunning al11 
Ons .Jn beroep zijn gekomen, aanvoeren,de, dat de onderhavige geen andere ·voorwaarden be
het hun niet duidelijk is, hoe Gedepu_teerde hooren _te worden verbonden dan -noodig .zijn 
Staten aan hunne eer~te overweging een grond tot bescherming van de belangen, om welke 
kunnen on_tleenen tot afwijzing hunner· be- het vereischte van vergunning is gesteld; 
zwaren ;- dat hun besluit van 31 •Mei.1910 toch dat uit dit oogpunt beschouwd, de eisch der 
eene. vergunning tot kabela;nleg betrof. · ve~.- beta.ling van eene_ ret.ributie in dit geval aileen 
lee.nd niet. aan de gemeent~ Zwolle,: doch aaii gewettigd is. als· dool'. bet leggen ,van den kabe! 
de gemeente Devenler; dat· op het_ .feit dat he~ cle onderhoudskosten van -den' ,dijk, _waarin hij 
bestuur dier gemeent~ tegen de haar _opgelegde is aangeb-racht, worden verzwirnrd; -
:voorwaarde geen bezwaren ,heeft ingebracht, dat nu niet .. is ~angetooiid dat eene noernens~ 
·hµns inziens toch geen beroep kan worden waardige verzwaring van deze onderhouds, 
gedaan om, thans de. door Burge~eester en lasten ya,n het leggen van den kabel het ge, 
Wethouders van· Zwolle ingebrachte beden- volg worden zal; 
kingen niet te doen gelden; dat ·de. gemeente dat derhalve d.e . voor~aa~de onder _q . niet 
!qwolle . bij de aan de gemeente Dei•ente,· .ver- kan worden gehandhaafd; · · -
leende verg~nning geenerlei bel~ng had en, Gezien de wet van 10-.November 1906 (Staats
gesteid zij had daarvan destijds kennis -ge- bla.d n°. 176) en het Reglement op het bouwen 
dragen, geen.aanleiding zou hebben gehad en op of in. de dijke~. het graven daarin en het 
niet in staat zou zijn geweest, mogelijke, be- daaroµ aanleggen van,wegen:·in Ove,·ijssel; 
zwaren daartegen te berde ~e brengen ; dat zij Hebben goedgevonden en verstaan : 
appellanten ook de tweede overweging van met handhaving voor het overige vaµ het 
Gedeputeerde Sta_ten niet als juist erke.nnen; bestreden besluit van Gedeputeerde S.taten van 
dat de door het Provinciaal Regle~ent op bet Ove,.ijssel van 7 October 1913, 3• afd., n°, 
bouwen OJJ of in de dijken, het graven daarin 5901/3864, te bepalen,. cl.at \}it de in dat be
en het daarop aanleggen van wegen gevorderde sluit bedoelde vergunning de• voorwaarde sub 
vergunning van het waterschapsbesti;;i:ir van ,q ,vervalt. · · · -
publiekrechtelijken aard is; dat bij de over- Onze Minister van Waterstaat is belast, enz. 
weging der vraag · of deze vergunni~g kan · (W. Y. D . .B. A.) 
word.en verleend en ·zoo ja onder welke voor-
waarden, dat bestuur buns inziens uitslt:itend 27 Augustus 1914. M1ss1YE van den Minister 
te rade behoort te gaan met de belangen aan 
zijn zo_rg toevertrouwd, de veiligheid van het 
waterschap en het voldoend waterkeereii.d ver
mogen der dijken ; dat indien .voor ·dez~ be
langen geen geyaar dreigt, er buns inziens 
geen grond is, de. gevraagde vergunning te 
weigeren of aan het verleenen daarvan vo01·
waarden, te-v.erbinden, die tot de belangen -van 
het waterschap als zoodanig in. geenerlei qe
trekking staan ; . dat de ei~ch van· eene. jaar
lijksche retributie van f 100 geen andere be
doeling heeft dan· de kas van het waterschap 
te stijven ; dat door den Minister van Water-

van Marine aan den Minister. van Land
bou w, .Nijverheid _en Handel, betreffende 
het .aanspoelen van torpedo's of mijnen .. 

M~t teru.gzicht op het dezerzijdsche schrijven 
van ..7 .Aprii a·.p.b.; n°. 74, met welks inhoud 
Uw tocnrnalige Ambtsvoorganger zich blijkens 
zijnerzijdsche missive van 15 Mei d.a.v., afdee-
1\ng Nij.verheid, n°. 2471, kon vereenigen, heb 
ik de eer Uwe Exceilentie .mede te deelen dat 
het mijns inziens 1iiet toelaatbaar is dat fo,.~ 
pedo' s of rnijne>!· loebehoorende aa'n een oorlog
voerendc rnogendheid door den betrokken burge
meester-strandvonder (c.q. strandvonder) aan 
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den consulairen ambtenaar van den betrokken 
Staat znllen worden teruggegeven. 

Zulke op ons ·gobied geraakte torpedo's of 
mijnen behooren door de N ederlandsche Regee
ring in bewaring genomen te worden en zullen 
eorst na het beeindigen van den oorlog aan de 
rechthebbende Regeering. terug mogen worden 
gegeven. 

In verband hiermede zal bet noodig zijn dat 
bepaaldelijk worde voorgescbr.-iven dat de lJe
trokken strandvonders alle in bun ressort ge
vonden of aangebracbte torp~do's of mijn,en 
aan de naastbijzijnde Marineautoriteit · in be
waring motfen geven, opdat dan door die auto
riteit naar bevind van zaken zal knnnen wor
den gebandeld. 

Indien Uwe Excellentie zich met bet boven
staande kan vereenigen dan geef ik U in over
weging de verschillende strandvonders ter zake 
de noodige mededeeling to doen geworden, 
waarbij bun aandacht ware te vestigen op de 
omstandigheid dat in oorlogstijd aangespoelde 
of gevonden torpedo's en mijnen nagenoeg 
-zeker geladen zijn en dus de bebandeling daar-
van zecr gevaarlijk is. (W. v. D. B. A,) 

28 Aiigustiis 1914. BESLUI;, tot nadere wij:d-
ging van artikel 1, 3°., van het Koninklijk 
besluit van 6 Februari 1911 (Staatsblad 
n°. 45) tot uitvoering van de artikelen 11 

4 en 5 der ;,Trekbondenwet" 1910 (Staats
blad n°. 203), S. 431. 

WrJ WILHEL~I!NA, irnz. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandscbe Zaken van 15 Augustus 1914, 
n°. 5912, Afdeeling Binnenlandsch 13estuur; 

Den Raad van State geboord (advies van 
25 Augustus 1914, n°. 27); 

Gelet op bet nader rapport van Onzen Mi
nister van Binnenlandsche Zaken van 27 Au
gustus 1914, n°. 7118, Afdeeling Binnen]~Il(1scb 
Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. l. In artikel 1, 3°., van on·s. besluit yan 

6 Februari '1911 (Staatsblad n•. 45); gewijzigd 
bij Ons besluit van 12 Juni 1911 (Staatslilad 
n°. 143); worclt in plaats van ,,~ September 
1914" (tweemaal) gelezen: ,,1 September Hll5;; ... 

· 2. Dit besluit treedt iff werking op d~n 
tweedcn dag na dien der dagteekening van 
bet Staatsblad en van de Staatscourant waarin 
bet geplaatst is. 

Onze Minister van Binnenlandscb Zaken is 
belast met de· uitvoering van dit besluit, bet
welk in bet Staatsblad en gelijktijdig in de 

Staatscourant zal worden geplaatst en in af-
scbrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenbage, den 28sten Augustus 1914. 
·wrLHELMIN A. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
CORT V. n: LINDEN, 

(Uitgeg. 29 -,fog. 1914,) 

28 Augustus 1914. BESLUIT, tot het,verleenen 
van machtiging aan den Minister _van 
Oorlo'g om in. bijzondere gevallen ontbef
fing te verleenen va~ het verbod van 
uitvoer van scimmige artikelen. S, 432. 

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

Oorlog, van Financien en van Landbouw, Nij
verbeid en Handel, van 26 Augustus 1914, 
Kabinet, Litt. U8•, en van 27 Augustus 1914, 
n°. 101; lnvoerrecbten; en van 27 Augustus 
1914, n•. 11091, afdeeling Handel; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
1D; Onzen Minister van Odrlog te macbti

gen om in bijzondere gevallen ontbeffing te 
verleenen van eenig' door Ons uitgevaardigd 
of _uit te vaardigen verbod van ·uitvoer van 
bepaalde artikelen ; 

2°. goed te keuren de in bepaalde· gevallen 
berP,ids verleende ontbeffingen van eenig ver
bod als sub 1°. bedoeld, 

On~c · Ministers van Oorlog, van Financien 
en van Landbouw, Nijverbeid en Handel zijn, 
ieder voor zooveel hem ·betreft, belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in bet 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenbage, den 28sten Augustus 1914, 
WILE EL:i'lilN A. 

De Minister van 001·/og, 13osnoo111. 
·De Minister van Financi/!11, BERTLING. 
De Miii. van Landbouw, Nijverheid e·n-Handel, 

TREUB. 
(Uit,qeg, 1 Sept. 1914.) 

28 Augustus 1914. BESLUIT, houdende verbod 
v:;m uitvber van vloeibare brandstoffen. 
s. 433. · 

WrJ. WILHELMINA, ENZ, 
Overwegende, dat · bet in bet belang van den 

Staat noodig )s, den ui_tvoer . van , vloeibare 
·brandstoffcn te verbieden ; · · 

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

Op de voordracbt van Onze Ministers van 
Oorlog, Yan Financien en van Landbouw, Nij
verbeid en· Handel van 18 Augustus 1914, 
Ka bin et, Litt. i-182 ; 20 Augustus 1914, n°. 123, 
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Invoerrechten; 20 Augustus 1914, A.fdeeling 
Handel, n° .10550: . 

Den Raad van State gehoord (ndvi~s· van 
2:.l Augustus 1914, n°. 4); · 

Gez_ien bet. nader rapport van Onze voor
noenido Ministers van 25 Augustus 1914, Ka
binet, Litt. F 85 , van 26 Augustus 1914; n°. 104,• 
Invoerrechten, en van · 28 Augustus 1914,. 
n°. 11094, afdeeling Bander; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 

Eenig artikel. 

··De· nitvoer van vloeibare brandstoffon is 
verl:oden van den dag der afkimdiging vr1n 
dit Besluit, totdat bieromtrent nader door Ons 
zal wordcn bcslist. 

Wi.i behouden Ons Yoor van dit verbod 
tijdelijke ontheffing te verleenen of in bijzon
dere gevallen ontheffing .te doen verleenen .. _ 

Onze Ministers van Oorlog, nn Financien 
en van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft, belast met de 
uitvoering van dit Besluit, dat in het Staats
blad zal warden geplaa.lst en war1rvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 28sten· .Augustus 1914. 
WILHELMINA. 

De :rlinisfer ,:an Oorlog, BOSBOOM. 

De Ministei· ·van Financien, BERTLING. 
De Min. van Lanclbouw, Ni_iverheid en Handel, 

TREUB. 

(Uit_qeg. 1 Sept. 1914.) 

28 Augustus 1914. BESLUIT, tot nitdere aan
vulling van het Koninklijk besluit van den 
5den December 1902 (Staatsb/ad n°. 206), 
laatstelijk gewijzigd bij Koninidijk.besluit 
van 30 Mei 1914 (Staatsb/ad n°. 219), tot 
vaststelling van een algemeenen maatregel 
van bestuur, als bedoeld in de artikelen 52, 
tweede eit derde lid, en 59, sub 1, 3 en 4; 
der Ongevallcnwet 1901. S. 434. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen l\i1nister van 
Landbouw, Nijvcrheid en Handel van: 17-Au
gustus 1914, n°. 2673, afdeeling Arbeidcrsver
zekering; 

Gezien artikel 59, sub 3, der Ongevallenwet 
1901 lSfaalsblad 1910, n°. 241), laatstelijk ge. 
wijzigd bij de wet van 11 Februari ]Qll (Staats
blad u0 • -62) ; 

-Den Raad van State gehoord (advies ,·an 
. 25 Augustus 1914, n°. 33); 

Gelet op het nader rapport nm Onzeu ·voor: 
noemden Minister van 27 August•is 1914, 
,no. 2757, afdeeling Arbeidersverzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art_ 1. Aan a1·til~el 11 van Ons besluit van 

5 December 1902 (Staatsblad n°. 206), laatste
lijk gewijzigd bij Ons besluit van 30 Mei 1914 
(Staatablad no. 219), wordt toegevoegd een 
nieuw derde lid,_ luiclende als ;volgt: 

,,In tijden van oorlog, oorlogsgevaar of andere 
buitengewone omstandigheden kan door Onzen 
Minister van Landbouw, Nijverheid en Han
del ,\/orden bepaald, dat in afwijking van de 
voorsch'riften van het:eerste lid val) _di(artikel 
de waarde van de in panel aangeboden of ge
geven fondsen zal warden vastgesteld volgens 
regelen door genoemden Minister te stellen. 
De vaststellingen, volgens die regelen geschied, 
worden op last van Onzen voornoemden Mi
nister herzien, volgens regelen door Ons te 
st-ellen, ten spoedigste nadat de--oorlog; bet 
oorlogsgcvRRr of de andere buitengewone om
standighcden zijn geeindigd.". 

2. Di£ besluit treedt in werktng op den 
tweeden dag na dien der dagteekening van 
het Staatsblad en van de Staatscourant waarin 
het is geplaatst, 

Onze Minister van Landbouw, ·Nijverheid 
en Bandel ·is belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat gelijktijdig in bet Staatsblad 
en• in de Staatsco,,rant zal wordcn · geplaatst, 
en ,vaarvan . afschrift _ zal worden gezonden 
aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 28sten Augustus 1914. 
W l L H EL 1111 N A, 

De Min. van Landboi!W, Nijverheid en ·Handel, 
TREUB. 

(Uitgeg. 31 Aug. 1914.) 

29 Aug,.stus 1914: BESLUIT, houdende rnr
klaring in staat van beleg van verschillende 
gemeenten. s. 435. 

WIJ 1¥ILBEL1\lll'-IA, ENZ. 

Op de voordracht van den Raad van Ministers 
van 29 Augusttis 1914; · · 

\,;elet op art. 1 van de Wet van 23 Mei J 899 
(Staatsblad no. 128); 

Gezien Ons Besluit van 30 ,Juli 1914, n°. 7:.!; 
Bebben goedgevonden en verstaan: 

te bepaien, dat met ingang van 29 Augustus 
1914 in staat van beleg warden verklaard de 
navolgende gemeenten: 

· a: ii{ Zeeitwseh Vlaa11c/ere11 : Sas van Gent, 
Westdorpe, Zuiddorpe, Koewacht, Overslag, 
_Axel, St. Jansteen, Gruauw en Langendam, 
Hulst-. Clinge ; 

b. in Noordbi·abcml: Putte, · Ossendrecht, 
Woensdrecht, Buybergen, Bergen op Zoom, 



Wouw, . R9osendaal eu Nispen,. Rucphen en 
Vorense.inde, Zu'ndert, Rijsberge11; 

c. ,_in Linibur,q: Amby, Bemel(ln, Berg_ en 
Terblijt, Bocholtz, Borgharen, Cadier _en Keer-, 
Eygelshoven, Eysden, St. Geertruid, Gronsveld, 
<Julpen,", Heer, ,Heerlen, Houthem, Hulsberg, 
Kerkrade, . Klimmen,. Maagtricht, Margr!!ten, 
:;\'leerssen,. Mesch, Mheer, Npordb~ek, Oud 
Valij:epburg, Oud Vroenhoven, St, Pieter, 
.Rijckholt, .. Schtiesberg, Schin op Geulle, · Sim
pelveld, Slen_aken, Vaals, Valkenburg, Voeren
daal, Wijire, Wittem. 

Onze ·. Ministers van Oorlog, ,,van Marine, 
van Buitenlandsche 'zaken, van Justitie; van 
Binne;nlandsche Zaken, van. _Financien,. van 
Waters,aat, van Landbouw, Nijverheid en Han
del zijn, ieder voor zooveel hem betreft,-belast 
~~t de uitv~ering va~ dit .B~sluit, d~t in het 
Btaatsblad en iI) de Staatscourant zal worden 
geplaatst. en ,vaarvan afschrift zal 

0

worden- ge
zonden aan de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage·, den 29sten August~s 1914, 
WtLHELM.iN .A. 

De Tijdelijke Voo1·zitter van den Raad 
·van Ministers, . , 

CORT V, D. LINDEN •. 

(Uitgeg. 29 Aug, 1914.\. 

29 Augustus 1914. BESLUIT, houdende bepa
lingen betreffende de conimissie ;oo~ het 
geneeskundig onderzoek en 9-e herkeuring 
van aan den dienst in de kolonien vei·
bonden of daarvoor bestemd personeel. 
s. 436. 

--vv,J WILREL;\IINA, ENz. 

Op de voordracht van Onzeu Minister van 
Kolonieu van 25 ,Juli l_\)J4, Afdeeling 0 2 , n°. 1; 

Gezien Ons besluit van 22 December 1905, 
n°. 34 (Staatsblad n~. 359, Indisch Staat~blad 
1906, n° .. 167); · . · . · 

Hebben goedgevonde~ en verstaa_n ·= · 

met intrekking van het Koninklijk besiuit 
van 24 Februari 1893, n°. 23, en _van Onze 
besluiten van 29 Maart" 1909; n°. 47, en ·2 
September 1913, u0 • 38, te b_epa!en als vo!gt: 
. Art .. 1. Te 's-Gravenhage is gevestlgd e~ne 

comtni_ssie voor het geneeskuncijg. onderz~ek 
van a\ln den dienst in de koloni!in _· v_erb_onden 
of daarvoor bestemd personeel_. 

2. 1. De commissie bestaat nit l,€S !ecieri; 
een hun_ner wordt als voorzitte/ aangewezen. 
· · 2. De voorzitter wordt door Ons benoemd 
voor den tijd van ten hoogste vijf ja~eP 
en door Ons ontslageu, op de voordracht van· 
Onzen Minister van Kolonien. · 

3. De . overige leden worden voor den tijd 
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van ten hoogste. vijf jaren benoemd en ·ont
slagen door Onzen Minister van Kolonien. · 

4 .. De• leden worden bij voorkeur gekozen 
uit de gewezen geneeskundigen- v;m den mili-. 
tairen of van den. burgerlijken geneeskundigen 
dienst in Nederlandsch-Indie. 'Eveneens_ be, 
n0embaar zijn officieren :van gezondheid en 
geneeskundige ambteriaren van den ·burgerlij
ken geneeskundigen . dienst, met verlof in 
Nederland aanwezig, terwijl - zoo dit wen
schelijk blijkt - ook ande"re geneesheeren, die 
ondervinding hebben van den Indischen dienst, 
tot lid der· commissie kunnen worden benoen'ld. 
De hiefbedoelde personen moeten,minstens viJf 
jaren· in· Indie hebben gediend dan wel aldaar 
de geneeskundige praktijk hebben uitgeoefend, 

. 5. . De leden der commissie worden .....:... ook 
zonder dat door hen het verzoek daartoe wordt 
gedaan - als ·zoodanig ontslageu · wanneer zij 
den leeftijd van Yijf en zestig jaren hebben 
bereikt. 

6. Behoudens het bepaalde in .de vorige 
alinea, kunnen , de. leden na afl.oop van den 
termijn waarvoor zij zijn .benoemd, onmiddel: 
lijk voor herbenoeming in aanmerking komen; 

7. Bij afwezigheid of ontstentenis van den 
voorzitter \vordt .. hij vervangen door het oudste 
lid in jaren·der commissie en .bij gelijken ouder
dom door het lid dat in de commissie het 
!angst zitting heeft. 

3. Uit de personen, die ingevolge artikel 
2 voor benoeming tot lid der commissie in 
aanmerking kunneu komen, worden door On
zen Minister van .. Kolonien de noodige plaats-
~ervangende leden aange.wezen. . 

4. 1. De voorzitter gimlet eene toelage-naar 
reden_· van f 2500 (twe~ duizend vijJhonderd gul
den) 's jaars, . welke - -ter heoordeeling van 
Onzen Minister van Kolonien - .na eenige 
jaren dienst als zoodanig tot ten· hoogste f.3000 
(d,:ie duizend gulden) 's jaars kan worden. ver
hoogd; de overige' leden genieted eenc toelage 
van f 2000 (twee_ ctiiizend- gulden) 's jaars. , 

~- De plaatsv(lrvangende leden genieten een 
daggeld van f 10- (tien gulden) voor clken dag 
~vaarop. door hen aan de werkzaamheden der 
~ommissie is deelgenoinen·. . . . . 

5. -De led en -der co_mmissie mogen. geen 
praktijk uitoefenen,' ook niet consultatief; zij 
e~ de plaatsvervangende leden hebben zich 
overigens te ·gedragen overeenkomstig (j.e v:oor 
de commissie door On_zen Minister van Kolo
nien vast te •stellen· of .nader. vast te stellen 

' . - .. -
instructie. .. . . . , 

6. 1. De commissie. wordt- verdeelcl in 
twee sub-commissies, elk bestaande uit drie 
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leden. De voorzltter der commissie is- voor
zitter van de sub-commissie waarin hij zit
tirig ·neemt; in de andere sub-c~mmissi\d;reedt 
als voorzitter op h'et· oudstc lid in jaren. 

2. Elke sub commissie treed't zelfstandig op 
als commissie tot onderzoek en afkeuring-van 
koloniale burgerlijke• en militaire landsdiena
ren en van onderzoek van voor beide · tukken 
van den dienst in. de kolo~ien bestemd perso
neel; het ondernoek van 'militairen of van voor 
den i:nilitafren dienst bestemde · personeri mag 
slechts geschieden door e8ne sub-commissie, 
waarin zitting wordt geriomeil door minstens 
twee g'ewezen: of actief dienende officieren van 
gezondheid. 

7. 1. Aan de commissie iri haar geheel 
door toevoeging · van een of mee,r plaatsver
vangende leden a~ngevuld tot zeven 'leden, 
kan door Onzen Minister van Kolonien uit 
eige·n beweging dan wel op- verzoek vari den· 
belarighebbende worden opgedragen de her: 
keuring van : 

1 °. a. koloniale burgerlijke en militaire 
landsdienaren; · 

b. burgerlijke of militaire personen bestemd 
voor·den· dienst in de 'kolonien, die door eene 
sub-commissie ongeschikt zijn ve!'kiaard : · 

a. voor de verdere· waarnerning van deri 
actieven dienst; 

b.'· voor den actieven dienst in de kolonien. 
2°. koloniale militairen of gcwezen koloni

ale militairen, die voor de verdere waarneming 
van den actieven militairen dienst in de kolonie 
wegens een lichaamsgebrek of wegens lichaams
gebreken,_ ongeschikt zijn verklaard, wanneer 

Ii. door eene sub-commissie is vastgesteld 
het gemis' van het · noodzakelijk ·gebruik' van 
een of meer ledematen in den zin van de be
trekkelijke gagemcnts- en pensioenreglementen; 

b. belanghebbenden van meening zijn, dat 
een gemis als bedoeld snb a bij hen aanwezig is. 

3°:- rnilitairen, die in Nederlandschcindie 
ongeschikt verkiaard" ziJn voor de verdere 
waarnerning van' den· tnilitairen dienst·zoowel 
in als buiten Europa doch bestemd. zijn om 
in Nederland den ·dienst te vcrlaten. · · 

2.· Een·: verzoek om herkeuring behoort te 
worden gericht tot Onzen Minister van Kolonien 
hinnen zes · maanden. nadat de ·betrokken· per
soon kennis heeft gekregen van de beslissing, 
waarover ·hij'zich bezwaard gevoelt. 

8, 1. De beslissing der herkeuringscommissie 
wordt bij meerdP-rheid van stemi:nen· genomen. 

2. · De uitspraak' der herkeuringsco~fnissie 
is beslissend, wijkt hare uitspraak ·af van· die 
der betrokken subcommissie, dan wdrdt laatst-

bedoelde uitspraak als vervallen aangemerkt. 
3. Personen, die voor d·e herkeuringscom·

missic moeten . verschijnen wordAn daartoe 
vanwege die comniissie opgeroeperi. 

9.· Voor· het gebouw_der commissie wordt 
in . dienst gesteld een concierge, die teveris 
schrijfwerk voor de commissie verricht. 

Hij geniet eene bezoldiging in minimum van 
f 600 (zes honderd gulilen) 's j aars, benevens 
vrije woriing, vuur ·en licht en bij wijze van 
abonnement vo·or het schoorihouJen · van de 
lokalen en'.van de daarin aanwezige·meubelen 
eene som van hoogstens f 40 (veertig gulden) 
's maan_ds. 

Zijne ·bezoldiging wordt bij 'bekwaainheid, 
·geschiktheid · en diens~ijver cim' de twee jaren 
met. f 50 (vJ!iftig gulclen) 's jn~rs verhoogd_, 

,'totdat ,-het rnaximurn:'.,;an f 9oo' tnegenhonclera 

_quTden) is bereikt. Behalve de voorgeschreven 
periodieke verhoogingen kunnen, tot het vast
gPstelde maxirn_um, ook andere traktements
verhoogingeri worden verleend, wanaeer zij in 
het belang van den dierist ·we11Schelijk zijn. 

Zijne benoeming, geldelijke bevordering en 
ontslag geschieden bij beschikking van Onzen 
Minister van Kolonien. 

10. Teri behoeve van de commissie wordt 
voorts toegestaan ·ten-· hoogste f 3000 's jaars 
tot bestrijding der kosten: VRn h11ishuur en 
admir\istratie; . alsmecle voor onderhoud v·an 
instrum·enten en meubelen. 

11. Buiten 's-Gravenhage gevestigde per
sonen,. reeds in kolonialen dienst· zijncle, die 
ingevolge een van Onzen Minister van Kolonien 
ontvangen opdracht voor de cominissie van 
keuring verschijnen, ·genieten op den voet 
van het ·Koninklijk besluit van 26 October 
1910 (Staafsblacl n°. 306) vergoeding van reis; 
kosten voor de reis·van de gemeente in Neder-· 
land waar zij laatstelijk in het bevolkingsre
gister- waren inge_schreven · - 0f, wanneer •zij 
buitenslands gevestigd waren, vim het· grens
station waarlangs zij N ederland bereiken naar 
's-Gravenhag_e en -tertig, zoomede vergoeding 
van verblijfkostim v_oor den· tijd gedurende 
welken zij zich, ·blijkens eene door de com
missie van keuring af te geven· verkiaring ten 
behoeve van het onderzoek te 's-Gravenhage 
hebben moeten ophoudeu: 

12. De bezoldiging van· den co.ncierge komt 
ten laste van h~t XIde hoofdstuk der Staats
begro6tihg, _de overige uit dit besluit vbort
vloeiende uitgaven komen ten laste van het 
Iste ho~fdstuk · der· begrootirig van uitgaven 
van Nederlandsch-Indie. 

Onze Minister van- Kolonien is belast met 
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de uitvoering van dit bealuit, waarvan afscbrift 
zal warden gezonden aan de Algemeene Re
kenkamer, en dat in bet Staatsblad en in de 
Staatscourant ~al warden geplaatst. 

's-Gravenbage, den 29sten Augustus 1914. 
W 1 L H l~ L :\I l N ,\. 

De 1liinister -van Kol_onien, TH. B. PLEYTE. 

(Uitgeq. 8 Sept. 1914.) 

29 Augustus ·1914. BESLUIT, boudende wijzi
ging van de Regelen voor bet militair 
geneeskundig onder;,;oek, .bedoeld bij a;ti
kel 5 § 1 van het Reglement. ~P het ver
leenen van pensioenen en van onderstan
den voor eens aan de Europeesche en met 
dezen gelijkges.telde militairen, beneden 
den r.ang van onderluitenant _van het Ne
derlandscb-Indische leger (Staatsblad 1905, 
n°. 74, Indiscl, Btaatsb/ad · 1905, n°. 299). 
s. 437. . 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzon Minister van 
Kolonien van 25 Juli 1914, Afdeeling 0 2, n°. 1; 

Den Raad van State gehoord (ad vies, van 
18 Augustus 1914, n°. 46); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 25 Augustus 1914, Af-
deeling 02 , n°. 69; · 

Nog gezien Ons besluit van heden, no, 40; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

te bepalen, dat artikel 8 van de Regelen 
voor bet militair geneeskundig onderzoek, be
doeld · bij artikel 5 § 1 van bet Reglement op 
het verle~nen van pensioenen en van. onder-. 
standen voor eens aan de Europeesche en met 
dezen gelijk gestelde militairen beneden den 
rang van onderluitenant van het N ederlandsch-· 
lndis.che leger (Staatsblad 1905, n°. 74, Indisch
Sfaatablad 1905, n°. 299), vastgesteld bij Ons 
besluit van 22 December 1905; · ri0. 3i (Staats
blad n°. 359, Indisch Staatsb/ad 1906,' no. 167), 
wordt gelezen als volg~ : 

H\lt herhaald onderzoek geschiedtfo Neder
land door de herkeuringscommissie van het 
Departement van Kolonien·. 

Onze Minister van Kolonien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, ~aa.rvan ~fschrift 
zal warden gezonden aan den Raad. van State 
en d~t in het Staatsblad en· in de Staatscourant 
,oal worden ·geplaa.tst .. 

's-Gravenhage, den 29sten Augustus .1914 .. 
. WILHELMIN·A; ' 

·JJe ·Minister van• Kolonii!n, TH. !3 .. PLEYTE, 

{Uitgeg. 8 Sept. 1Ql4,). 

1 September 1914. BESLUIT, houdentle tijde-· 
lijke opheffing van het verbe>d van uitvoer 
van· Kinabast en va,n de daaruit v.ervaar
digde · producten. 8. 438. 

\V'tJ WlLUI,:LjllNA, }:Nz. 
Op de voordmcht van Ooze Ministers van 

Oorlog, van Finai,cien en van .Landb0uw, 
Nijverheid en Handel van 28 A·ugustus 1914, 
Kabinet, Litt. 'I86 ; van· 29.: Augustus 1914, 
n°. 122, afdeeling Invoerrechten, en van 31 Au
gustus 1914, ·n°. 11321, afdeeling Handel; 

Ge;,;ien Ons besluit van 7 Augustus 1914 
(Staalsblad n°. 381); 

Habben goedgevonden en verstaap: 
het verbod van uitvoer van kinabast en van 

de daa,·i.it vervaardigde prodi,cten; uitgevaar
digd bij Ons bovengemeld besluit is tijdelijk 
opgeheven. 

Onze Ministers van ·Oorlog, van Finuncien 
en van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft, · belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Btaal.9blad zal warden geplautst. 

's·Gravenhage, den lsten Septembel' 1914. 
WILHELMINA. 

De Minister• van Oorlo_q, BosBoOM. 
De Minister van .Financii!n, BERTLING .. 

·ne Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
TREUB. 

(Uifgeg. 2 Sept. 1914.) 

1 Septe,nber 1914. BEsLUIT, tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van den 6den Au
gustus 1914 (Slaatsblad n°. 378) houdende 
v.aststelling van den uiterlijken vorm en 
van de . ·hoeveelbeid van elke soort der 
nit te geven zil verb ons. S. 439. 

WIJ WlLHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen.Minister.van 
Financien .van den lsten September 1914, 
n°. 63; Generale Thesaurie; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
Eenig artikel. · 

Ar.tikel 2·van Ons besluit van den 6den Au
gustus .1914 , (Staatsblad n°. 378), houdende 
vaststelling van den uiterlijken vorm en van 
de hoeveelheid van elke soort 9-er nit te geven 
zilverbons, wordt gelezen._als _volgt: 

,,Het bij artikel I der wet van 6 Augustus 
1914 .(Slaatsblad n°. 377) tot uitgifte van zil
verbons toegestaan bedrag van vijf en iwin~ig 
n:,,illioen g',.,lden .~ordt. naar. gela11g daaraau de 
behoefte .blijkt te bestaan, geheel uitgegeven, 
met· dien .verstande, dat ten .hoogste zull_en 
:worden uitgege~en: . . 

:· tien· rnillioen. zjlverbons van. een gulden, ver-
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tegenwoordigende een kapitaal van tien millioen 
gulden; 

vier 1nillioen achthonderd duizend ,zil;",~rbons 
van twee en een halven gulden, vertegenwoordi· 
gentle een kapitaal van twaalf millioen gulden; 

zes lfonderd duizend zilverbons van vijfgul· 
den, vertegenwoordigende een ~apitaal van 
drie millioen gulden. 

Onze Minister van Financien is belast met 
de nitvoering van dit besluit, dat in het Staats• 
blad en in de Staatscourant zal worden ge· 
plaatst. 

's Gravenhage, deP lsten September 1~14. 
WILHELMINA. 

De Minister van: ·Financiiin, • BERTLING. 

(Uif.qeg. 3 Sept. 1914.) 

1 September 1914. BESLUIT, houdende tijdelijke 
opheffing van· het -verbod van uitvoer van 
cocafoe. S. 440; 

·W_IJ WILHEL~INA, ENZ. 

Op de voordracht: van ·Onze. Ministers van 
Oorlog, van Financien en van Landbouw, Nij
verheid en Handel van 29 Augustus 1914, 
Kabinct, Litt. K 87, van 31 Augustus 1914, 
n°. ll6, afdeeli_ng Invoerrechten en .van 1 Sep
tember 1911, n°. 11453, afdeeling HMndel; 

Gezien Onze Besluiten van 7 Augustus 1914 
(Staalsblad n°. 381) en van 15 Augustus 1914 
(Staatsblad n°. 412); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Het verbod -yan uitvoer: van cocafne,. uitge

vaardigd bij Ons besluit van 7 Augustus 1914 
(Staatsblad n°. 381), is tijdelijk opgeheven. 

Onze Ministers van .Oorlog, van .Financien. 
en van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft, belast met de 
uitvoering van dit Besluit, hetwelk in_ het
Staatsblad zal worden geplaatst. 

-'s-Gravenhage, den lsten September 1914. 
-WILHELM.IN A. 

-De J1finisier van Oorlog, BosnooM. 
De Minister van Fina_ncie1i, BERTLING. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
TREU:/3. 

(Uitgeg. 2 Sept. ~914.) 

2 Sepfe?nber 1914. ·BESLUIT, tot :wijziging van 
· het Reglement_op de.maten en gewichten; 
s.· 441. 

WIJ :WILHELMINA, ENZ. 

Op de vo.ordracht van Onzen. Minister .van 
Landbouw, Nijverheid en Handel .van 25 Juni 
1914, n•. 3726, afdeeling Nijverheid; 

Gelet .op de artikelen 12 en 16 der wet van 
7 April 1869 (Btaatsblad n°. :5l), ;1Jfltreffende 

de maten, gewichten en weegwerktuigeu, waar
van de. gewijzigde tekst -is bekend gemaakt 
bij Koninklijk besluit van 29 November 1874 
(Staatsblad n°. 143), en die laatstelijk is ge: 
wijzigd bij de wet van 2 _ Mei 1~97 (Staatsblad 
n°. 122) en op Ons besluit van 6 November 
1912 (Staatsblad n°. 341); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
28 Juli 1914, n°. 27); 

Gezien het nailer rapport van Onzen voor
noemden Minister van 31 Augustus 1914, 
n°. 4811, afdeeling N ijverheid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Eenig artikel. 

Het reglement op de maten en gewichten, 
vastgesteld bij Koninklijk besluit van 6 No
vember 1912 (Staatsulad n°. 341), \'{Ordt gew~i-
zlgd als voigt-: . 

I. - In bijlage A, · lid 3, regel 18 ~ordt na 
,,gaatjes", to_egevoegd ,,of geelkoperen boutjes". 

II. De oers.te. zin van letter c van lid 3 van 
bijlage O wordt gewijzigd als volgt: · 

,,De ·maat mag zijn ingericbt als vermeld 
onder b, beha_lve dat ·zij van onder een kra·an 
heeft,-welke-slechts dient voor afvoer, en in het 
deksel een · kraan, welke dient vopr aanvoer." 

111. De laatste ziu van lfd 1 van bijlage Q 
word t gelezen als, volgt: 

,,l3chalve het lood voor het justeeren is het 
gewicht van geelkoper." 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel is belast met de uitvoering van dit 
]:>eslµit, dat in. het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden gezon, 
den nan den Raad van, .State. · 

's-Gravenhage, den 2den S_eptember 1914. 
-WILHELMINA. 

De Min. -van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
TREUB. •. 

(Uitge_q. 12 Sept. 1'914.) 

3 September 1914. BESLUIT, houdende In trekking: 
van de tijdelijke opheffing van het verbod 

. van uitvoer _van ruwe katoen en katoenen 
garens. S. 442. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op· de voordracht. van Onzen Minister van 
Oorlog, van .J<'inancien en van Landbouw, Nij
"erheid en Hand()l van 2 September l!l14, Ka
binet, Litt. FBB ;· 

Hebben goedgevonden en verstaan :-
in te _ trekken de .tijdelijke opheffing, van h_et 

verbod· van uitvoer-v.an r11,we-katoe;., en katoe11en 
ga,·ens: toegestaan bij O~s bc.siu5t .van. I~ Au
gt~st us 1914'; (Staatsbla_d n~. 416). _ - _ - . 

-.Onze Ministers. van -9-orlo_g, van Financien 
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BI) van Landbou,v, .Nijverheid en Handel zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft, belast met de 
uitvoering vaii dit besluit, hetwelk in• bet 
8taatsblad zal worden geplaatst. 

's-Graven_hage, den 3den September 1914. 
WILHELMINA. 

De .Minister van Oorlog,' BosnooM. 
De"Minist,r vim· Finaiicii!n, BERTLING, 

De Min. van Landbowo, Ni,jverheid ·en Handel, 
. TREUB; 

(Uitgeg. 4 Sept. 1914) 

4 Septembe,· 1914. WET, houdende amnestie 
aan personen, behoorende tot bet Neder
landsch-Indische leger-of tot de Landmacht 
in de· kolonien Su,·ina,ne en Curi11;ao, die 

· zich v66r 1 Augustus 1914 hel:Jben schuldig 
gemaakt aan desertie. . S. 443i . · 

. 'Bijl. Hand. 2• Karner 1913/14, n°. 379, 1-5. 
H amd. idem )913/1914; bladz. 2616. 2617. 
Hand.· 1 e J{amer 1913/1914, bladz. 587. · 
WIJ WILHELJ\UNA, EN7. .. .'doen te wet_en: 
'A\r.oo Wij in ·overweging genomen hebben, 

dat de beerschende ·buitengewone omstandig
heden bet wenschelijk maken om alsnog eenige 
uitbreiding tc geven aan _de bij de V\'et van 
6 Augustus 1914 (Staatsblad·n•. 376), verleenae 
amnestie ten behoeve van personen, die :zich 
scliula.ig hebben gemaakt aan desertie; 

Zoo is bet, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Amnestie · wordt verleend aan· al 

degenen: 
a. die als behoorende tot bet Nederlandsch

indische leger of tot de landmaeht in de kolonie 
Suriname, dan wel tot die in de kolonie Curiu;ao, 
zich v66r 1 Augustus 1914 hebben schuldig ge
maakt aan desertie, indien zij zicb hetzij bij de 
gemo bil iseerde N e9-ei-landsche landmacht, ·b:etzij 
bij h,_ .Nede~landsch-Indiscbe leger, hetzij 
bij ·een der landmachten-in West-Indie hebben 
aangemeld, of zich alsnog v66r 1 November 
1914 daarbij aanmelden en het_ eenigermate 
aannemelijk kan warden geacht dat zij zich 
met bekwamen spoed, nadat· de inhoud· dezor 
wet hun bekend was geworden; daarheeri heb-
ben begeven ; . 

b._ die lietzij als · dienstplichtige; hetzij' · als 
vrijwilliger, hetzij in eime·and.ere hoedanigheid' 
bij de ·Nederlandsehe landmacht, zich' v66r 
1 Augustus 1914 hebben schuldig ·gerriaakt aan 
desertie, indien zij zich hetzij bij het N eder
landscb-Indische· leger, hetzij bij de land:macht 
in de kolonie Suriname of bij die in de kolonie 
Cui-ac;ao'hebben aangeineld of zich alsriog·v66r 
1 .November 1914 daa~bij aaninelden' en ·het 
ee~igermate aanne~elijk kari worden geacht, 

dat zij zich met bekwamen spoed, nadat de in
boud dezer wet hun bekend was geworden, 
daarheen hebben begeven. · · 

· 2. Deze wet treedt ih werking op den d·ag· 
van hare plaatsing in het' StaatRblad. ·Zij is' ook 
verbindend voor de kolonien en bezittingen in 
and.ere werelddeelen en treedt,onderscheidenlijk 
in Nederlandsch-Indie, in Su'ririame eh· in Cu
rac;ao in werkin'g op den dag. van hare :ifkon. 
diging aldaar. 

Lasten en bevelen; enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 4den Sep-. 

tember 1914. 
WILHELMINA. 

· ·De' Minister van Koloniifn, TH; B. PLEYTE. 

De Minisfer van Oorlog, BORBOOM. 

De Mini.ste,· van Justitie, B. ORT. 
·: tUifgeg. e ·sept: 1914.) 

4 September 1914. WET, liouderide bepalingen 
strekkende om deri rechter. de gelegenheid 
te geven dadelijke uitwinni.ng te voorko
men naar aanleiding van geldelijke moeilijk
heden ten gevolge van de -tegenwoordige 
buitengewone omstandigheden. S. 444. 

Bijl. Hand. 2° Kamer 1913/14, n°. 374, 1-6. 
Hand; idem 1913/1914, bladz:. 2627-2631. 
Hand. 1° Kamer 1913/14, bladz. 589-598. 
WrJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 
Alzoo i-Vij in overweging genomen · hebben; 

dat het noodzakelijk is den rechter de gelegen
heid te geven dadelijke uitwinning te voorko
men naar· aanleiding van geldelijke moeilijk
heden ten gevolge van de tegenwoordige buiten
gewone omstandigheden; 

Zoo is het, dat-Wij, den Raad ·van State, enz. 
Art. 1. · Wanneer betaling van eene geldsom· 

in rechte wordt gevorderd, .. kan de gedaagde 
zich bij verzoekschrift wenden tot den rechter, 
met het verzoek hem een termijn te gunnen om 
alsnog aan zijne verplichting te voldoen. 

Verklaart degedaagde in het verzoekschrift de 
vordering gaaf en onvoorwaardelijk te erkennen 
en, in het· geval dat'h:ij in het geding de vorde
ring reeds betwistte, alle aangevoerde betwis
tingen in te trekken, dan kan de rechter, wan
neer hem summierlijk ·blijkt, dat de gedaagde 
uitsluitend . of hoofdzakelijk ten . gevolge . van 
de tegenwoordige · buitengewone omstandig
heden tijdelijk niet in staat is zijne verplichting 
na te komen, het verzoek inwilligen en hem een 
termijn van ·ten hoogste zes ·maanden gunnen 
om. ·alsnog aan · z:ijne .verplichtiiig' te voldoen. 

De rechter beschikt op het -verzoekschrift 
n·adat partijen in raadkainer· zijn. gehocird, 
althans: zijn -opgeroepen: 
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Op verz6ek van den _gedaagde kan de door_ 
den rechter ·gegunde termijn eep._ of meermalen, 
telkens met ·ten hoogste zes maanden; word_en 
verlengd .. Op. dit verzoek vinden de. v'oo_raf
gaande. J:i\)palingen overeenkomstige toepassing. 

pe _/echter bepa_alt · bij zijne beschikkiµg 
telkens' den dag, waarop d~ zaak ~veder ter rolle 
wordt uitgerciepen. .. .· . . 

Bu de toepassing van he't voorafgaande stelt 
de rechter zoodanige voorwaarden en maakt 
hij . zoodanige bepaliitgen, als hij in het beiang 
van den eischer noodig oordeelt. Ook.kan·, op 
verzoek van dezen laatste, de geclaagde geh_oord, 
althans opgeroepen, de rechter, indien h\J 
daartcie termen vh;i.dt, te allen tijde den termijn 
verkorten en den eisclier machtiging verl~ene~ 
de_ zaak tegen een vroegeren_ rechtsdag weder 
ter rolle te brengen. . 

Is het geding voor den kantonrechter a~n
hangig en bevindt de 'niet-verschenen gedaagde 
zich buiten zijne woonplaats onder de wapenen, 
clan kan de rechter de behandeling ten hoogste 
een maand uitstellen, ten einde den gedaagde de 
gelegenheid te geven het verzoekschrift, be
doeld .in het eerste lid van dit artikel, in te 
dienen. 

Ook kan . de rechter, indien hij daartoe in 
verband met de tegenwoordige· buitengewone 
omstaridigheden termen vindt, den termijn, 
becloeld bij het laatste lid van artikel 1302 van 
het Burgerlijk Wetboek, overeenkomstig de 
voorafgaancle bepalingen verlengen. 

2'. Wanneer eenige overeenkomst eene be-· 
paling bevat, krachtens welke, ·voor het geval 
eene der partijen op een bepaald tijdstip niet 
voldoet aan hare verplichting tot betaling van 
eerie zekere _geldsom, voor deze partij nadeelige 
gevolgen intreden of kunnen intreden. kari cleze 
zich, ook indien dat bepaalde tijdstip reeds 
verstrekeii is, bij verz~ekschtift wenden tot de 
arrondissements-rechtban'k harer woonplaats, 
met het verzoek haar een termijn te gunnen 
om alsnog aan · hare verplichting te voldoen. 
De rechtbank kan, wanneer haar suminierlijk 
blijkt, dat de schuldenaar uitsluitend of hocifd
zakelijk ten gevolge van d~ tegenwoordige 
buitengewone oms~andigheden tijdelijk niet 
in staat is zijne verplichting na te kon:{en, het 
verzoek i~:willigen en den schuldenaar een ter
mijn van ten hoogste zes maanden gunnen.' 
Bij inwilliging van het verzoek verv'allen de 
bij de overeenkomst bepaalde nadeehge · ge
volgen, indien, bin.nen den gegunden termijn, 
de schuldenaar :alsnog aan zijn verplichting 
voldoet. . ' , . 

De rechtbank beschikt op het verzoekschrift 

1914. 

n3:d~t partijeri iii ·raadkamer · zijri _ gehoord, 
althans zijn opgei:oepen. · 
. Op .;erz~~k van den ~chuldenaar kan d~ 

door de rechtba'rik gegund~ ~rmijn eeil of -m~er- · 
malen, telkens 'm~t ten: hoogsfo' zes ·maanderi, 
worden verlengd. · Op dit verzoek vindt het bij 
het eerste en tweede lid bepaalde overeenkom-. 
stige ·toepassing. . .. 

· Bij de toepassinip,:an het voorafgaande stelt. 
de rechtbank zoodariige voorwaarden en ma;;:kt 
zij zoodanige )Jepalingen, als zij in het belang 
van den sch~ldeischer noodig ootdeelt. Ook 
kan, op verzoek van dezen laatste, de'scliuide
naar geh~orcl, althans opgeroepen., de reclitbank, 
indien 'zij ·a:aa:rtoe terme~ ':indt, den ,termijn 
verkorten. . De· gtiffi~r geeft den· schtildena;r 
daarvan onverwijld kennis. 

Bedra~gt de gelds~m, in het eerste lid 0

b_edoeld, 
minder clan f 200, clan moet het verzoekschrift 
wordJri gericht t~t-den kantonrechter, die, met 
inachtneming· van het i~ dit artikel bepaalde, 
daarcip beschikt. 
· 3. ~Vanneer faillietverklaring . wordt ;er

zocht · of gevorderd, kan, ~p verzoek van den 
schuldenaar, de beschikking voor _ een termijn 
van ten hoogste zes maanden word.en aange
h,;mden, indieri den rechter summierlijk blijkt, 
dat de toestand, bedoeld bij het eer,,te lid van 
art. I der Faillissementswet, slechts van tijde
lijken aard is en uitsluitend of hoofdzakelijk te 
wijten is aan de tegenwoordige buitengewone 
<imstandigheden. 

.De termijri kan op' verzoek van.den schuide
naar ·een of meer malen, telkens met ten hoogste 
ies maanden, worden verlengd. ' 

Indien . de faillietverklaring na toep;ssing 
van liet eerste lid worcit uitgesproken, wordt 
het tijdstip, waarop de termijnen. aanvangen, 
vermeld in de artikele';i 43 en 45' der Faillisse-' 
ment~wet, berekend van den dag af, waarop 
de rechter zijne eerste beschikking. op ·bet_ ver~ 
zoek of de vordering tot faillietverkfaring heeft 
gegeveri. 

··Bij de toepassing van het eerste lid stelt de 
rechter zoodanige voorwaarden en maakt · hij 
zoodanige bepalingen, als hij in het. belang 
van' de schuldeischers noodig oordeelt. Ook 
kan, ·ae · schuldenaar gehoord, althans_ opge
roepen, de rechter, indien hij daartoe · termen 
vindt, te ~lien tijde de aanhouding van de be: 
schikking herroepen. De griffier · geeft den 
schuldenaar rlaarvan onverwijld kennis. · 
· 4. ,vanrieer een schuldenaar bedreigd wo·rdt 
~et eenig gerechtelijk of , buitengerech~elijk 
verhaal op het geheel of een gedeelte zijner 
goederen of inschulden, kan hij zich bij verzciek-

25 
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schrift wenden t_ot de arrondissements-recht
bank zijner woonplaats, met het verzoek te 
gelasten, dat de ten uitvoerlegging zal worden 
opgeschort. De rechtbank kan dit verzoek voor 
een termijn van ten hoogste zes maanden inwil
ligen, wanneer haar summierlijk blijkt, dat de 
schuldenaar uitsluitend of hoofdzakelijk ten 
gevolge van de tegenwoordige buitengewone 
omstandigheden tijdelijk niet in staat is aan 
zijne verplichting tc voldoen. 

De rechtbank beschikt ·op het verzoekschrift 
nadat partijen in raadkamer zijn gehoord, 
althans zijn opgeroepen. 

Op verzoek van den schuldenaar kan de door 
de rechtbank bepaalde termijn een .of meer 
malen, telkens met ten hoogste zes maanden, 
worden verlengd. · 

Bij de ·toepassing van het voorafgaande stelt 
de rechtbank zoodanige voorwaarden en maakt 
zij zoodanige bepalingen, als zij in het belang 
van den schuldeischer noodig oordeelt. Ook 
kan, op verzoek van dezen laatste, de schulde
naar gehoord, althans opgeroepen, de rechtbank, 
indien zij daartoe termen vindt, den termijn 
verkorten. De griffier geeft den s~huldenaar 
daarvai:t onverwijld kennis. 

Onder verhaal in het eerste lid wordt begrepen 
verkoop krachtens onherroepelijke volmacht, 
pandrecht of beding op den grondslag van 
reglementen betreffende den goederenhandel. 

5. Nadat den schuldeischer bij deur
waardersexploit afschrift van een door den 
schuldenaar aan de arrondissements-rechtbank 
ingevolge artikel 4 ingediend verzoekschrift is 
beteekend, kan geenerlei gerechtelijk of buiten
gerechtelijk verhaal plaats vinden; alvorens de 
:rechtbank op het verzoekschrift heeft beschikt, 
tenzij reeds vroeger op . een verzoekschrift van 
gelijke strekking in dezelfde zaak eene af
wijzende beschikking mocht zijn gegeven. 

6. De rechter is steeds bevoegd, al of niet 
onder eede, zoodanige personen te hoor~n als 
hij te zijner voorlichting noodig acht. Aan 
hen kan vergoeding worden toegelegd op den 
voet van het Tarief van Justitiekosten en 
Salarissen in Burgerlijke Zaken. 

Dit verh~or heeft in. raadkamer. plaats, in 
tegenwoordigheid, althans na oproeping, van 
partijen. ' · 

7. Alie oproepingen om in raadkamer te 
ve:rschijnen, geschieden bij brief van den 
griffier. 

8. De rechterlijke beslissingen, ingevolge 
deze wet gegeven, zijn niet onderworpen aan 
hooger beroep of cassatie. 

9. Alie stukken, ingevolge deze wet opge-

maakt, zijn vrij van zegel en worden voor zoo
veel noodig kosteloos geregistreerd. 

Griffierechten zijn ter zake van de toepassing 
dezer wet niet verschuldigd. ' 

10. Deze wet is niet van toepassing ten aan
zien van verplichtingen, aangegaan na 29 Juli 
1914, noch ten aanzien van al hetgeeri waarin 
is voorzien bij de Beurswet 1914. 

11. Deze wet treedt in werking op den dag 
harer afkondiging. 

Zoodra de tegenwoordige buitengewone om-•. 
standigheden hebben opgi:ihouden te bestaan, 
zal aan de Staten-Generaal een voorstel van 
wet worden geda.an, waarbij de intrekking van 
deze wet zoomede de overgang tot den normalen 
toestand wordt geregeld. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 4den Sep

tember 1914. 
WILHELMINA. 

De 1lfinister van Justitie, B. ORT. 

( Uitgeg. 6 Sept. 1914:) 

4 September 1914. vVET, houdende bepalingen 
betreffende den geld- en fondsenhandel in 
de tegenwoordige buitengewone omstandig
heden. S. 445. 

· Bijl. Hand. 2• Kamer 1913/14, n°. 373, 1-.7. 
Hand. id. 1913/14, bladz. 2617-2627. 
Hand. I e Kamer 1913/14, bladz. 587, 588. 
WrJ WILHELMINA, ENZ ••• doen te weten ~ 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het noodzakelijk is, voor den geld- en fond
senhandel in d_e tegenwoordige bU:itengewone 
omstandigheden bijzondere bepalingen vast te, 
stelleri; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz .. 
Art. 1. · Onder beurzen in den zih dezer wet, 

worden .verstaan alle Nederlandsche beurzen. 
van koophandel, voor zoover zij bestemd zijn. 
voor den geld- en fondsenhandel, ook wanneer· 
zij niet op gezag van het plaatselijk bestuur
worden gehouden, alsmede alle veilingen van. • 
fondsen. 

2. 1. De beurzen staan antler toezicht van. 
Onzen Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel. 

2. In verband met het toezicht, in het, 
eerste lid bedoeld, is Onze geno~mde Minista'r 
bevoegd, vo~1;schriften te geven of te doen geven • 
omtrent·: 

1 °. de _opening en de sluiting der beurzen i 
2°. de noteeringen en de wijze, waarop ter· 

beurze zaken worden gedaan ; 
3°. de afwikkeling van prolongaties, voor

schotten in rekening-courant of andere leenin-
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gen, welke van voor 29 Juli Hll4 loopen en 
waa~voor fondsen tot onderpand werden gege
ven, onverschillig of die leeningen al. ifa;n niet 
ter beurze werden gesloten ; . 

een en antler . voor zooveel noodig oncier 
afwijking van de voor eenige beurs bestaande 
reglementen van het plaatselijk bestuur of van 
eenige vereeniging. 

3. In de prijscouranten der heurzen worden 
slechts die fondsen opgenomen, welke door of 
vanwege Onzen genoemden Minister worden 
aangewezen. Van deze aanwijzing wordt tel
kens in de Staatscourant mededeeling gedaan. 

4. 1. Als maatstaf ter berekening van de 
waarde van fondsen, strekkende tot onderpand 
voor niet afgeloste prolongaties, voorschotteIJ 
in rekening-courant of voor andere leeningen, 
welke van v66r 29 Juli 1914 loopen, worden 
aangenomen de koersen, door of vanwege 
Onzen genoemden Minister bepaald. 

2. Indien de noteering . van eecig fonds 
·Jager is dan de krachtens het eerste lid bepaald,e 
koers, wordt de termijn of worden de termijnen, 
binnen welke de geldnemer, wiens onderpand 
dientengevolge niet meer het overeengekomen 
surplus oplevert, verplicht is, dit surplus aan 
te vullen, door of vanwege Onzen genoemden 
Minister bepaald. 

5. 1. . Fondsen, welke tot onderpand strek
ken voor verbintenissen, als bedoeld in artikel 4, 
eerste lid, mogen niet zonder toestemming van 
den pandgever worden verkocht, tenzij de 
pandhouder de regelen in acht neemt door of 
vanwege Onzen genoemden Minister vastge
steld, en bij den verkoop van die fondsen ter 
beurze daarop een bod doet, tot een koers, niet 
lager dan door of vanwege Onzen genoemden 
Minister voor den dag van den verkoop is be
paald. 

2. Indien voor eenze!fq.e verbintenis, be
doeld in artikel 4, eerste lid, fondsen in onder
pand zijn gegeven, waarvan een deel ingevolge 
artikel 3 we! en ·een ap.der dee! niet in de 
prijscourant is opgenomen, mogen de eerst
bedoelde fondsen met inachtneming van het 
ee~ste lid van dit artikel afzonderlijk worden 
verkocht. 

6.- 1. De pandhouder heeft - behoudens 
het bepaalde in het derde lid - de bevoegd
heid de hem in onderpand gegeven fondsen, 
met uitzondering van loten en obligatien van 
premieleeningen, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk 
op zijne beurt bij derden te beleenen; hij blijft 
niettemin tegenover den pandgever ten voile 
verantwoordelijk. 

2. ,Fondsen, welke op den dag van het in 

werking treden van dit artikel reeds in onder0 

pand waren · gegeven en door den pandhouder 
op genoemden d,!j,g. reeds waren herbeleend, 
zullen geacht wortlen aldus te ~ijn herbeleend 
met goedvinden van den pandgever, onver
minderd de verantwoordelijkheid van hem, die 
herbeleende. · 

3. De bevoegdheid, bij dit artikel aan den 
pandhouder gegeven, geldt ten aanzien van 
fondsen, in pand gegeven na het in werking 
treden van dit artikel, alleen wanneer zij 
in de pandovereenkomst is voorbehouden. 

7. Alle bepalingen vanovereenkomstenofregle
menten, strijdig met hetgeen bij of ingevolge 
deze wet is of zal worden bepaald, zijn ongeldig. 

8. Bij de uitvoering dezer wet wordt Onze 
genoemde Minister voorgelicht door een door 
Ons benoemde commissie van deskundigen. 

9. Deze we't, kan worden aangehaald als 
,,Beurswet 1914". 

10. 1. De artikelen 4 en 5 dezer wet treden 
werking op den door Ons te bepalen dag ; 

de overige artikelen dezer wet treden in werking 
op den dag harer afkondiging. 

2. Zoodra de tegen~oordige buitengewone 
omstandigheden hebben opgehouden te be
staan, zal aan de Staten-Generaal ,een voorstel 
van wet worden gedaan, waarbij de intrekking 
van deze wet, zoomede de overgang tot den 
normalen toestand worden geregeld. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 4den Sep

tember 1914. 
WILHELMINA. 

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

De Minister van Justitie, B. ORT.· 

De Minister van Financien, BERTLING. 

(Uitgeg. 6 Sept. 1914.) 

4 September 1914. MISSIVE-van den Minister 
van Oorlog aan de Burgemeesters, betref
fende· vergoeding wegens kostwinner_schap. 

Naar de strekking van art. 84 d3r militiewet, 
art. 15bis der Iandweerwet en art. () der land
stormwet behoort aan achtergebleven gezinnen 
van onder de wapenen gekomen dienstplichtigen 
geen hoogere vergoeding te worden toegekend 
dan strikt noodig is om het gezin in staat te 
stellen, voldoende in zijn levensonderhoud te 
kunnen voorzien. 

Het is mij gebleken, dat bij verschillende 
werkgevers, zoowel gemeentelijke als particu
liere, de neiging bestaat om de inkomsten van 
de gezinnen der dienstplichtigen, die voor hun 
opkomst onder de wapenen tot hen in dienst-

25* 
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betrekking stonden, boven het peil van · het 
strikt noodige te houden door ·middel van 
doorbeta:ling van een gedeelte van het loon. 

Dit doel wordt echter niet bereikt, wanneer 
bij de toepassing vanhetvergoedingsinstituuthet 
bedrag dat door den werkgever .aan een gezin 
wordt uitgekeerd, in mindering wordt gebracht 
van het toe te kennen vergoedingsbedrag. 

· Het streven van de werkgevers verdient, 
naar mijn gevoelen, althans in de huidige tijds
omstandigheden, bevorderd te warden. 

Ik geef U daarom in overweging, voortaan 
bij het bepalen van de vergoedingsbedra:gen 
wegens de.n werkelijken dienst van dienst
plichtigen van de militie te land, van de land
weer en van den landstorm niet in mindering 
te brengen hetgeen door werkgevers en anderen, 
ter verhooging van de inkomsten der gezinnen 
van onder de wapenen gekomen dienstplich
tigen, boven de vergoeding uit 's Rijks kas 
aan die gezinnen wordt nitgekeerd. 

De Minister van Oortog, BosBOllM. 

5 September 1914. MISSIVE van den Minister 
van Marine aan de Oommissarissen der 
Koningin in de provincien, betreffende 
vergoedingsbepalingen voor de Zeemilitie. 

In· verband met de bij beschikking van den 
Minister van Oorlog van 7 Augustus jl., Afd. 
Dienstplicht n°. 261 L. aangebrachte wijzigin
gen in de Militie-Vergoedings-Instructie, heb 
ik de eer U H.E.G. hierbij te doen toekomen 
eene opgaaf van bij mijne beschikking onder 
datum en nummer als deze vastgestelde wijzi
gingen · in de ,,Vergoedingsbepalingen van de 
Zeemilitie." 

Waar blijkens deze opgaaf met betrekking 
tot de terugbetaling der uit de gemeentekas 
voorgeschoten gelden, voor zooveel mijn Depar
tement betreft, wordt vastgehouden aan de 
bestaande regeling, moge als toelichting dienen, 
dat bedoelde regeling, o. a. in verband met de 
in vergelijking met het Departement van Oor
log geringe vergoedingsbedragen, voor eene 
spoedige terugbetaling der gelden reeds vol
doende waarborgen biedt. 

· .Een, en~.· 
De Minister van Mar·ine, 

V oor den Minister, 
De Secretaris-Generaal, (get.) Z:i,;aERS RrJSEil.. 

0 P G A A F van wijziging~n in_ de ,, Ver
goedingsbepaling,n voor de Zeernilitie". 
( Bijla_qe n°. 1 van de ,,Bepalingen be
trejfende fZeemilitie enz." 

§ 1. In het l • lid wordt in plaats van ,,bij 

beschikking van dien Minister van 10 April 
1912, Afdeeling Mllitie en Landweer (L) 
n°. 146" gelezen: 

,,bij beschikkingen van dien Minister van 
10 April 1912, Afdeeling Militia en Land
weer (L) n°. 146 en 7 Augustus 1914, Afdee
ling Dienstplicht n°. 261 L". · 

In het ~• lid wordt in plaats van ,,29" ge
lezen : ,,26"; 

§ 2. In het 1 e lid wordt in plaats van 
,,Door de zorg van den commandant der 
Marine· te Willemsoord wordt" gelezen : 

,,In gew.me tijdsomstandigheden wordt, door 
de zorg van den commandant der Marine te 
Willemsoord,". 

Tusschen § 4 en § 5 worden ingelascht de 
navolgende nieuwe .§ §: 

§ 5. De in § 25 der Militie-Vergoedings
Instructie bedoelde verzamelstaat (nadere ver
zamelstaat) D D wordt, nadat daarop de be
slissing van den Minister van Marine gesteld 
is, toegezonden aan den chef van het bureau 
zeemilitie te Willemsooi-d, die, na zich te 
hebben vergewist, dat de betrokken zeemili
ciens gedurende den aangegeven tijd in wer
kelijken dienst zijn geweest, den staat door
zendt aan den secretaris van: den commandant 
der marine alclaar. Deze doet daarop het 
volgens bedoelde beslissing terug te betalen 
bedrag zoo spoedig mogelijk aan den burge
meester van de in den staat vermelde ge
meerite toekomen. Ingeval dit bedrag afwijkt 
van dat, hetwelk blijkens den staat uit de ge
meen tekas voorgeschoten is, of indien bij de 
beslissing eenig voorbehoud is gemaakt, wordt 
bij de toezendinll," van het bedrag afschrift 
overgelegd van de in · den 1 en volzin bedoelde 
beslissing. 

§ 6. De toezending van de gelden, iii de 
vorige § bedoeld, ges~hiedt onder de ve·reischte 
voorzorgsmaatregelen. Het daarbij te voegen 
bewijs van ontvangst wordt na akkoordbe_vin
ding door den burgemeester zonder uitstel aan 
den afzender onderteekend teruggezonden. : 

De tegenwoordige § 5 wordt § 7. 
In deze § wordt aan het slot toegevoegd: 

,,of van de verzamelstaten, voorzien van de 
vereischte handteekeningen voor voldaan." 

7 September 1914. BESLUIT, houdende intrekking 
van de tijdelijke ophefling van het verbod 
van uitvoer van zwavelzuur. S. 446. 

W1J WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracb.t van Onze Ministers van 

Oorlog, van Financien en va::: Landbouw, Nij-
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;e~heid en. Handel van ? September 1914, 
Ka,binet, Litt .. 0 88 en van 3 September. 1914, 
n°. 115,. afdeeling Invoerrechten, van 5 ·-Sep
tember 1914, n°. 11841, afdeeling Handel ; . 

Habben go!)dgevonden en. verstaan: 
in te trekken de tijdelijk~ opheffing ,van het 

v"erbod van uitvoer · van zwavelzuur, verlee_nd 
bij Ons Besluit van 21 Augustus 1914 (Staats
blad n°. '421). 

Onze l\finisters van Oorlog, van Financi~n 
en van Landbouw, Nljverheid. en Handel zijn, 
iede;· v~or zo~;eel hem betreft, b~last met de 
_uitvoe;ing van · dit besl~it,. hetwelk in het 
Staatsblad ~al worden geplaatst. ' 
. 's-G;ravenhage,. de~ 7den September .1914. 

. WILHELMINA. 

De 11finister van Oorlog, : BosBO'OM. 

De Minister van Financien, BE.RTL.ING. 

De .Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
. . . . TRE,UB. . 

Witgeg. 8 Sept. 1914:). 

7 Septembei· 1914.·. BESLUIT, houdende verbod· 
van uitvoer van ma'is en ma'ismeel. S. 447. 

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

Staat noodig is, den uitvoer van. ma'is en 
ma·ismeel te verbieden; 

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

Op .de voordracht va~ Onze. l\finisters van 
Oorlog, van Financien en van_Landbouw, Nij
verheid. en, Handel van 2 September 1914, 
Kabinet, Litt. B88 : van 3 .Septem_]?er 1914,
n0. 116, Afdeeling. Inv.oerrecht~n, en van 4 
September 1914 n°. 11809, afdeeling -Handel; 

Den Raad . van State. gehoord (ad vies van 
7 September 1914, r. 0 • 13); 

Gezien het nader r11ppo.rt yan. Onze ,voor-
noemde Ministers van 7 September 1914, Ka-. 
bin et, Litt., D~0 ; 

Hebben go_edgevonder. eµ verstaan te b_epalen :. 
Eeni,q artike/. 

De uitvoer van mais en ·ma'ismeel is ver
qoden van .deI) dag._ der afkqndiging van .dit 
Besluit, totdat . -hieromtrent nader door Ons 
zal worden beslist. 

Wij behoude_n _On_s voor dit, ve,b.od tijdelijk 
op te heffen of in bijzondere geva_llen daarvan 
ontheffing te doen verleenen .. 
_ On~e M.jnisters van Oorlog, van_. Financien 

en van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn-, 
ieder, voor 

0

ZOOV~e1· he~ betr~ft, belast met de 
uitvoering van dit Besluit, dat in het Staats-. 

1 blad zat worden geplaatst en waarvan ·afschrift 
zal worden gezon.den aan den Raad van State. 

's-GravenhagEl, den 7den September 19!4., 
. WILHELM.IN A. 

De Minister•.van Oorlog, Bo.SBOOM. 
De 1lfinister van,Financien, BERTLING.· 
De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 

TREUB .. 
(Uitgeg: 8 Sept. 1914.) 

7 September 1914. RESOLUTIE van den•.Mi
nister van ·Financien tot vaststelling·een·er 
instructie _betreffende de voldoening van 
Rijksbelastingen door middel van over
schrijving bij de N ederlandsche Bank . 

. De Minister :van Financien, 
Heeft goedgevonden en verstaan : 

Vast te st~llen de volgende instructie, met 
bepaling- dat zij 1 November a.s. in werking 
treedt. · 

INST.RUCTIE betrejfende de voldoening van 
Rijksbelastingen door middel.van overschrij
ving bij de N ederlandsche Bank. 

I. GIROVERKEER. 

§ 1. Personen en · lichamen, die. eene. reke
ning bij de Nederlandsche Bank. hebben of 

•wie.r bankier, kassier, commissionair ·in: effec
tell' enz. eene rekening. bij de N ederlandsche 
Bank heeft, kunnen daarvan gebruik maken, 
om, door-middel van overschrijving op de reke
ning van. 's Rijks schatkist. bij die Bank, te 
vold_oen: 

a .. alle_ directe belastingen; · 
b. termijnen van af!oopend krediet. wegens 

accijnz!ln._ 
§, 2. -Voor het giroverkeer, bedoeld: bij. de 

vorige .paragraaf, worden gedrukte ·formulieren 
gebezigd, -waarvan de modellen bij deze instruc
tie zijn gevoegd. (1) 
. .-§ 3. _Hij die belasting op de aangeduide wijze 

wenscht te voldoen, zendt, indien hij zelf reke
ningl10uder bij de Nederlandsche Bank ·is,-een 
verzoek om overschrijving (formulier n°. 3) 
aan het bankkantoor waarmed') h~ in rekening 
staat, onv:erschillig of dit is de- Hoofdbarik ·te 
Amsterdam,. de Bijbank te Rotterdam of een · 
der agentschappen .. 

--Heeft hij niet-eene rekening bij de Neder
landsche Bank, _doch wenscht hij te betalen 
door bemiddeling van een tusschenpersoon 
(bankier, kassier, commissionair .. enz.),· dan 

(I) Deze niodellen zijn_ hierna niet opge
nomen. 
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zendt hij een verzoek om overschrijving (for
mulier n°. 4;, aan dien tusschenpersoon. 

Ieder verzoek om overschrijving gaat ver
gezeld van een of meer biljetten waarin de 
te betalen belasting wordt omschreven (voor 
directe belastingen, met uitzondering van de 
vermogensbelasting, formulier n°. l·, voor de 
vermogensbelasting formulier n°. la, voor 
accijnzen formulier no. 2). Voor ieder ontvang
kantoor wordt eene afzonderlijke opgaaf ver
eischt. 
. De opgaven van te betalen directe. belastin

gen kunnen, iedere opgaaf afzonderlijk, in ge
sloten couvert' (formulier n°. 5) worden inge
leverd;, 

§ 4. De te betalen directe belastingen be
hoeven niet juist te staan ten name van den
gene die de overschrijving vraagt. Zoo kan 
b. v. iemand overschrijving vragen voor een 
aanslag die ten. name zijner echtgenoote is ge
steld; of eene vennootschap kan van dit ·middel 
van betaling gebruik maken voor belasting die 
door een der vennooten in prive is verschuldigd. 

§ 5. De tusschenpersonen, bedoeld bij het 
tweede lid van § 3, geven aan de van hunne 
clienten ontvangen verzoeken om overschrij
ving gevolg door hunnerzijds een verzoek om 
<iverschrijving (formulier n°. 3) te zenden aan 
het bankkantoor waarmede zij in . rekening 
staan. De opgaven van te betalen belasting 
worden· hierbij overgelegd. 

§ 6. De karitoren der N ederlandsche Bank 
zenden de volgens § 3, eerste lid, of § 5 bij 
hen ingekomen opgaven van te betalen belas
ting aan de ontvangers. te wier kantore de 
belasting verschuldigd is. 

De Hoofdbank voegt bij iedere zending de 
kennisgeving,. dat de rekening van 's Rijks 
Schatkist voor het in de opgaven gaspecifi
ceerde bedrag is gecrediteerd. De overige bank
kantoren voegen bij iedere zending de kennis
geving, dat crediteering als hiervoreri bedoeld, 
aan de Hoofdbank is verzocht. 

Voor deze kennisgevingen dienen de formu
lieren n•. 6 (Hoofdbank), n°. 7 (Bijbank) en 
n°. 8 (agentschappen). 

§ 7. Na ontvangst eener kennisgeving (for
mulier n°, 6, ·7 of 8) vergelijkt de ontvanger 
het daarin uitgedrukt bedrag met de bedragen, 
vermeld in de daarbij behoorende opgaven. Bij 
conformbevinding wordt de strook van :het for
mulier der kennisgeving, ingevuld en onder
teekend, teruggezonden. 

Mocht een verschil warden geconstateerd, dan 
zendt de ontvanger de kennisgeving en bijlagen 
terug, met· verzoek om redres. 

Bij de vergelijking wordt, indien eene opgaaf 
van te betalen belasting in gesloten couvert 
is ontvangen, alleen gelet op hei bedrag dat 
op de buitenzijde van het couvert is ingevuld. 
Het convert wordt niet geopend zoolang niet 
de bij het eerste lid bedoelde overeenstemming 
is gebleken. 

II. BOEKING DER OVE~GEWEZEN BEDRAGEN. 

§ 8. De in de aangenomen opgaven omschre
ven belasting wordt op de gewone wijze in 
ontvang goboekt. De omstandigheid, dat zij 
door middel van giro is voldaan, wordt bi{ 
iedere inschrijving aangeduid door de letter G, 
in margine v66r de inschrijving te vermelden. 

Bij de· boeking van accijns wordt die letter 
op den stok van het registsr vermeld. De qui
tantie wordt met het duplicaat door kruis
strepen onbruikbaar gemaakt. 

§ 9. · Kan, bij blijkbaar' onjuiste of onvolle
dige invulling eener opgaaf van te betalen be
lasting, voor een post niet met voldoende 
zekerheid worden vastgesteld welke aanslag 
bedoeld wordt, of betreft een post, volgens 
hetgeen in de opgaaf is vermeld, een aanslag die 
op een ander kantoor moat worden voldaan, dan 
boekt de ontvanger het bedrag, in afwachting 
dat het -zijn definitieve bestemming kan be
reiken, in het register n°. 6 (Comptaqiliteit). 
De quitantie wordt door kruisstrepen onbruik
baar gemaakt. 

Op de successiekantoren wordt in zoodanig 
geval' het bedrag geboekt in het register ·van 
gedeponeerde fondsen n°, 11. 

§ 10. De opgaven van te betalen belasting 
worden, nadat de nommei-s der boeking (c. q. 
de nommers der voorloopige bo0king volgens 
§ 9)· in de daarvoor bestemde kolom zijn inge
vuld, en nadat in dorso de verklaring betref
fende de boeking is ingevuld en onderteeken.'d, 
aan den onderteekenaar der opgaaf terugge
zonden. 

§ 11. Hecft de ontvanger nadere inlichtingen 
van den onderteekenaar der opgaaf noodig, 
dan vraagt hij die bij de terugzending van het 
forniulier. 

Bij die terugzending wordt de onderteeke
naar ook duidelijk en volledig 'ingelicht ten 
aanzien van begane vergissingen die geim 
nadere. inlichtingen noodig maken. 

Korte vra~en en mededeelingen kunnen op 
het formulier worden gesteld. 

§ 12. Vergissingen als bij de vorige para
graaf bedoeld; kunneri b.· v. de volgende zijn : 

10. Bij de invulling der opgaaf is kenn·elijk 
niet gerekend op verschuldigde vervolgings-
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kosten, zoodat op de belasting zelf minder I ter vergelijking met de' maandelijksche verarit
moet worden afgeschreven dan b_edoeld was. woording · der ·N.ederlandscbe Bank. 

2°. Bet couvert, waarin eene oJ)g''(~f is ge- \:..~:cj · ·· 

-sloten, · vermeldt een. kleiner bedrag dan_ de 
opgaaf zelf. Er kan dan natuurlijk _.slii°chts 
zooveel in ontvang worden ·geboekt als'op het 
convert is ingevuld en dienvolgens aan 's Rijks 
schatkist is overgewezen. •. · 

·3•, Het ·convert vermeldt, omgekeerd, een 
grooter bedrag dan d~ opgaaf. · · · 

In bet sub 30,_ bedoelde gevai wo~dt het be
'drag dat te ve·e1 is 6vergewezen, o·ve~een· 
komstig § 9 geboek't. Het wordt vervolgens, 
na aftrek der kosten, per postwissel aan _den 
onderteekenaar der opgaaf overgemaakt: ·Het 
bewijs 'der ~torting wordt 'in _het register n°, 6 
(Compt.), tot ·justificatie v~n den aftrek, aan~ 
gehecht. Voor z~er gcri~ge bedragen kunnen 
postzegels wo.rden gezonden: Op dezelfde wij;e 
wordt gehandeld, indien de belasting waarvo<ir 
eene overwijzing is gedaan, geheel of ten dee'ie 
reeds betaald was. · · · 

Op de successiek~ntoren wordt het bewijs 
der storting overgeiegd bij. den staat .n°. 52, 
bedoeld in art. · 369 I. C. 

§_ 13. Bedrage·n · die · op een antler' kantoor 
blijken · te_ zijn v·erschuldigd, · worden aan den_ 
ontvanger van dat kantoor overgemaakt tegen 
ontvangbewijs, vermeldende het· nommer waar. 
onder de belasting definitief is geboekt .. 

Het o:ri'tvangbewijs wordt aangehecht als bij 
de vorige paragraaf bepaald. 
, Op de successiekanto~en wordt met dit ont

vangbe:wijs gehandeld conform het laatste. lid 
. van § _ i2. · · · 

Ill. KENNISGEYINGEN· VAN CREDITEERING. 

§ 14. De van de kant~ren der Nederland
.sche Bank on.tvimg~n kennisgevingen ;an (v~r

. richte of aangevraagde) crediteering vertegen
woordigen voor den orit~anger 'de daariil .uit
gedrukte geldbedragen. 
· ,Zij worde~ bij _den eerstvolgenden maand

staat in uitgaaf gebracht, onder eene riieuwe 
·rubriek: ,,Orediteeringen van 's Rifks Schatkist 
b'ifi de Nederlandsche Bank", volgend~ op de 
rubriek: .,Overstortingen". De kennisgevinge'n 
worden . onischreven door vermelding van . de 
piaats viin afgifte, .datum en :ri:o~mer. '. . 

Op. de succes~iekantoren worden de kennis~ 
g·~ving~n om,sbhre~en op het borderel i:1° .. IO'b, 
De directeurs der registratie en domeine:ii. be
zigen daartoe het boiderei ri 0 • 10c. ·: ''· . . 

§ 15. ·Na ont~'angst bij'het D'epai:-ttiriient van 
Financien worden d~ keimisg~vinge:r{ overg·e. 
bracht bij ·de 'afdeeling Generale Thesau·rie, 

IV .. SLOTBEPALINGEN. 

§ 16. De formulieren n°'. 1, la en 2· tot en 
met 5 worden van Rijkswege gedrukt (serie 
Giroverkeer) en bij de ontvangers der directe 
belastingen· verkrijgbaar gesteld tegen den prijs 
van ½ cent per stuk. . . · 

Zij' worden op de gewone wijze aangevraagd, 
in ·het_register n°. 1 (Verschillende Stukken) 
in- en afgeschrev,en en· •in de~ ja~~lijkschen 
verantwoordingsstaat opgenoin.en; . 

De gedurende· een 'jaar 'te dier zake· ontvan
gen gelden worden v66r de opmaking va:ri'het 
saldowerk in het register n°. 8 (Comptabiliteit) 
gebc>ekt. In den staat n° •. 10 (Coiuptabiliteit) 
word't' ·de ontvangst_'vermeld als: · .,Opbren_qst 
vi:in vQor hetj>uoliekverkrijgbaargestelde stukken." 

· Aan· de. kantoren die geacht worden daar
voor in: aanm:erking te komen, wordt_ eene 
hoeveelheid 'der· ·gerioe!llde formulieren reeds 
tersto.nd ongevraa'gd' toegezonden 
· § 17 .. : Op de _rug, en binnenzijde· van alle 

aanslagbiljetten der directe belastingen wordt 
als laatste aan teekening gedrukt :' · . . 

.,Rek'eninghouders bij de Nederlandsche 
Bank, alsmede zij wier bankier,. kassier, coin
missionair in effecten enz. eene rekening bij 
de· N_ederlandsche: Bank heeft, kunnen de be
lasting voldo'en door:middel van overschrijvirig 
op de rekening van ·•s Rijks· Schatkist bij die 
Bank. 'Nade.re inlichtingen Worden ten kantore 
van den o~tvanger verstrekt.'.' 

. : Voor. gelijkiuidend afschrift.-

· De Secretaris-'Generaal, DE J ONGE., 

8 September 1914. BESLUIT, tot ve~klariilg in 
· s'taat van· beleg v·an verschillende g·e
meenten. s. 448. · ·. 

W1J WILHELMINA; ENZ. 

Op de voordra_cht van den Raad van•Minis-. 
ters van 7' September 1914; · · . ' 
· Gelet op . art. 1 vari de Wet van 23 Mei' 1899 

(Staafsblad n°. 128); · · ' 
Gezien Ons besluit van 3Q Juli 1914, n~: 72; 
Hebben goedgevonden en verstaan, te bepa-

len: · ' · · , · 

· 1°: met ingang· van heden worden _in staa~ 
van beleg verklaard de navoigende gerneenten 
of gedeelten van gemeenten : 

- ·-zeel~'ti.d. - . 
· Cadzand, :R~trarichement, Sluis, Aardenburg, 

Eede, St. Kruis: Z~idzande, Nieuwvliet,'Groe
de, Breskens, Hoofdplaat, Schooitdijke, Oost-
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burg, Waterlapdkerkje, IJ.;,:endijke, .~iervliet, 
Philippine, Hoek, Neuzen; Zaam·slag, Boscli
kapelle, Cissenisse, Hengstdijk, Stoppeldijk, 
Hontenisse, Bruinisse, Veere, Kruiriingen, Vlis
sing~n. 

· Noordbrabant. 
Halsteren, Oud en N iet1 w Gastel, Ou den bosch, 

Ho~ve~, · Etten en Leur, Prince~hage, Breda, 
Teteringen, Ginneken en Ba·vel,Cliaam, B;uirle
N assau, Alphen, Gilze· en Reijen, Tilburg, 
Goi~le, Hilvarenbeek, Hooge en Lage Mierde, 
Reus~!. Bi~del en Netersei', Oost- We~t- en 
Miildelbeors', Diessen, Moergeste,1: Berke!, 
Udenhout, Oisterwijk, Haaren, Esch, Boxtel, 
:Liempde,' St. Oedenroode, Oirschot, . Best, Son 
en' Breugel, Vessem, Wintelre en, !In~g~el, 
Hoogeloori Hapert en Casteren, Eersel, Duizel 
en Steensel, Bergeijk, Luijl~sgestel, Borke! e~ 
Schaft," -.Westerhoven, Riethoven, Dommelen, 
Veldhuven en Mereveldboven, Oerle, Zeelst, 
Gestel. en ·Blaarthem, Aalst, W aaire, Valk.ens
waard, Leen de, Maarheeze, Soerendonk,' Sterk'. 
sel en Gassel, Heeze, Zes Gehuchten, ·s'trat~m. 
Eindhoven, Strijp, Woensel, Tongelre, Nunen 
G~rwen en Nederwettten: Lieshout, Be.ek en 
Donk, Gernert: Bake! en Milheeze, A~rle
Rixtel, Stip4out, Mierlo, Geldrop, Lierop, 
Someren, Asten, Vlierden, Helmond, Deurne 
en Liesel, Budel. .. 

Limburg. 
Weert, Sframproy; Hunsel, Neeritter, Itter· 

voort, Thorn, Stevensweert, Ohe en Laak, 
Roosteren, Susteren, Grevenbicht,' Obbicht, 
en Papenhoven, Urmond, Stein, Elsloo, GeulJe, 
Bunde, Itteren, Ulestraten, Schimn:iert, Nuth, 
Wijnarisrade, Hoensbroek, Nieuwenhagen, 
Ubach over Worms,• Brunssuni, Amstenrade, 
Schinveld, J abeek, Bingelrade, Merkelbeek, 
()irsbeek, Schinnen, Spaubeek, Beek, .Geleen, 
Munstergelee!'.!, Sittard, . B.roeksittard, Lim
bricht, Born, Nieuwstadt, Echt, ·Posterholt, 
Vlodrop, Melick en Herkenbosch, St. Odilien
berg, Montfort, Maasbracht, Linne, Herten, 
Roermond, Maasniei, Horn, Beegdeu, Heel en 
Panheel, Wessem, Grathem, Baexern, Neder
weert,' Meijel, Heythuizen, Rogge!, Neer, Nu·n
hem, Buggenum, Haelen, S,valinen, Beesel, 
Belveld, Kessel, Heiden,. Maasbree, Tegelen, 
Venloo, Arcen en Veld.en, · Grtibbenvo~st., 
Sevenum, Horst, V,enray, Wanssum, Meedo·, 
B,~ekhuizen. 

Gelder land. 
Herwen en Aerdt, Millfoge~' Pann,erden; 

Onderdeel Doornenburg. (gemeente Bemmel). 
Groninge.n. 

DelfzijI; Ul~um, Oldehove: 

Fries/and. 
Ameland, Harlingen. 

· Noordholland. 
Texel, Vlieland, Terschelling, den Helder, 

Velsen. . ' 
Zuidholland. 

Onderdeel Hoek van Holland (gemeente 
Rotterdam), Bri~lle, Helle~o~f~lui~, Stelle~dam, 
Scbeveningen voor zoover bet~eft het gedeelte 
begrensd door noordelijken dijk Afvoerkanaal 
- , w estduinweg - lijn van halte Duiristraat, 
strandpaal 101 - st~and (gemeente 's Graven-
hage); · 

2°. met 'i\'.IJZ,Igmg in zoov,erre van. Ons' be
sluit van 18 November mi~ (Statitsblai 11°. 349) 
wqrden de "gemeenten Ameland, Texel, Vlie
iand eri"Terschelling gesteld onder het gezag 
van d'en Commandant van· de stel!fog v'an den 
Helder en wordt de gemeente Stcllendain ge
steld onder· het gezag van den Commandant 
der Stelling van de Mimden van de Maas en 
van het Haringvliet. 

Onze Ministers van Oorlog, van Marine, 
van Buitenlandsche Zaken, van Justitie, van 
Binrienlandsche · Zaken, van .Financlen, van 
Waterstaat, van Landbou·w; Nijverheid en 
Handel en van Kolonien ~ijri, ieder voor· zoo
veel hem betreft, belast . IIlet de. uitvoeri~g 
van dit besiuit, hetwelk in het Staatsblad en 
fo de Staatscoiwant ial worden gepia~tst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden a;m 
de Algemeene Rekenkamer. · 

's-Gravenhage, den 8sten September 1914. 
. WILHIJ':Ll\UNA.' , ' 

D~ tijdelijke ·7oorz. van den Radd van· M.inisters, 
CORT Y. D. LiNDEN. 

(Uitge,q. 8. Sept .. 1914.) 

' . ' 

8 September 1914. BEisLUIT, houdende verbod 
. . ;~n uitvoer ~an huiden;·van gersten:ieel en 

van gr~anafval. S. 449. , ' · 
·wIJ WILHELMINA, ENZ, 
Overwegende, dat het in het belang van den 

St.aat noodig is, den uitvoer van huiden, ·van 
gerstP'!"-eel en van graanafval te verbieden j 

Ge~ien de Wet van 3 Aµgu.Etus 1914. (Staats-
bli:u(ri•. 344); . .• . 

Op. de ·voordracht 'van Onze Ministers van 
Oo~l6g; van Financien en vari La~dbouw, Nij
·verheid en Handel van 27 A'ugris'tus 1914, 'Ka
binet, Litt. H86 , 28 Augustus '1914, n°. 144, af
d'eeling Invoe,rrechten en va~ 29 Augustus 1914, 
n•. 11209, afdeeling Handel; · ' 

Den Raad van State.'gehoo,d' (ad;ie~ van 
2 Septembe'r 1914, ·no. 3); · ·: · ' ", •. 
-Gezien het' nader rapport v~n-. ·ori~e voor-
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noemde Ministers van 5 September .1914, Ka
binet, Litt. 0 89'; 5 Septe~ber 1914, n°. 120, 
Invoerre~hten en va~ 8. Septemb~~ · 1914, 
n°. 12048, afdeeling ·Handel ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen :· 

Een,ig artikel. 
De uitvoer van huide1i, van gersfemeel en van 

graanafval is verboden van den· dag der af~on-
diging van dit besluit. · . 

Wij behouden Ons voor, dit verbod tijdelijk 
op te hefl'en of in bijzondere_ g~vallen daar,van 
ontheffing te doen verleenen .. 

Onze Ministers "van . Oorlog' van Financien 
en van Landbouw, Nijve'rhe,ii)m Handel zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft,. bela_st met de 
uitvoering van dit besluit, _dat in ·het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan . afschrift. zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's0 Gravenhage, den 8sten 'September 1914. 
WILHELl\iIN A. 

De Ministe,· van_ Oorlog, BosBooM. 
De Minister van lJ'inancien, BERTLING, 

De Min. van Landbouw, Nijve,'heid e1i)Iande/, 
TREUB •. 

(Uifgeg. 8 Sept. 1914.) 

8 September 1914. BESCHIKKIN.G van den Mi
nister van Oorlog tot wijziging van de 
beschikking van den Minis.ter_van Oorlog 
van 81 J ull 1912, tot ui tvoeri~g van het 
Konink_lijk . Besluit 1a~ _17 Juni 1912, 
s: 188, houdende vaststelling van d~ eisch~n 
van voorge9efendheid, _b~d;eld in het eer;te 
lid ,ari art. 70 der Militiewet. (1) · 

De Minister van Oorlog, 
Brengt ter kemiis van de Landmacht, cl.at : 
4. bij' dezen · wo~de;;_ ingetrokken · '· 
de._ Regeien, gevoegd_ bij d~n aan scimmige 

autoriteiten gerichten dezerzijdschen brief van 
4 N ove~ber 19.12, Afd.' M. ~n L. (M.): n°. 292; 

de_ aanschrijving gericht aan den In~pecte~r
der Infanterie en de Coinmissaris·sen de/ Ko;· 
ningin van 30 Augustus 1912, Afd .. M. en L. 
(M.), n•. 556 en. . ._, 

· hei bepa.alde onder B van de dezerzijdsche 
beschikki~g van 31 Juli 1912, ne Afd.,'n°. 528. 
(Btaatscouran{ rn12; ~0 .' rno): . . 

B. in. aansluitirig aan het bepaalde In artt. 
24 .. tot en niet 33 va;··het Militiebesluit.II 
(Staatsblad 1912, n°. 276), zqoals.'diti is g~wij: 
zigd bij Koninklijk besluit van 14 October _1913 
(Sfaatsblad n° .. 390),. de navolgende regeling 
is vastgesteld .. betreffende het eerstv:olgend 

. ' . . ;, . . . . , . 

(1) De. mod~llen zijn hierna niet opgenomeri. 

on9-erzoek naar de · voorgeoefendheid, . bed9eld 
in art1kel 70 der Militiewet. · · · · 

REGELING. 

Art. 1. Het onderzoek wordt ·gehoudim'in 
de navolgende gemeenten, ·. bij . de ''tussclien 
haakjes daarachter' vermelde korpsen of 'in-
richtingen : . . . ' 

' Amsterdam (7 ·R. I.), den Helde~ (21 R. I.), 
's Gravenhage (R. Gr.), Gcirinchem c'l R V:g. A..), 
Breda (6 . R, I.), Venlo (2 ·:a. I.); Arnhem 
(8 R. I.), Kampen (I. B.), Leeu~arden:(9 'R. L), 
Assen (1 R. 1.), en Utrecht (M: G. S.). . . 

2. De opgaven bedoeld in art. 27' v'an bet 
Mfotiebesl~it II, ~~~dii"n gez~rid~f ~·an den 
~nspecteur de~ fofanterie .. Deze autori~eit 
d~aagt zorg, dat. de Voorzitters 'van de in 
art. 8 bedoelde commissies ten. spoedigste 'de 
vereischte iniichtingen ontvarigen·. . . 

3 . . Het onderzoek wo~dt opgediage~- ~aii 
vijf examencommissies, ,die na gehouden over-· 

. leg' ~et. den Directeur ··a.er· llfilitaire Gyni
n_a,stiek,school worden, benoemd door de~ In
specteur der lnfanterie . 
. 4. Tot bijsta;d van elke commissie, samen
gesteld op den voet van· het bepaaide fo_art.' 28', 
iweede lid van het Militiebesluit II,' ki.1:nnen 
haar door den Inspecteur der l_nf~nterie worden 
toegevoegd ~en of twee onderofficieren, · in' het 
bezit van de ~kte 'middelbaar onderwijs gym~ 
nastiek. , , , , . 

5. De eerste commissie stelt het opder~qek 
achtereenvolgens in te Amsterdam, den· Helder 
en Ut;e6ht: d.e tweede te 's Grav'enhage en 
Gorinchem ; de dercie te Breda en ·,v erilo ; de 
vierde te Arnhem en Kimpe~; de vijfde' te 
Leeuwarden en Assen. ' ' ' . ' . ' 

. 6. ·_ Het _person eel, ~~odig tot. het v'o.ordoeri· 
van oefeningen en belast met de· zorg voor·de 
ca:ndidaten,. zoomede de hulpmid·d~len en l).~t
te~rein (de localiteit), voor het onde;zoek be, 
noodigd, worden door den Oommandeerende-. 
Officier, bij 'wiens corp~ of dorpsonderde,el hei 
onderzoek ''.wordt gehoud_en, ter: ·J:ieschikking 
van de commissie gesteld; de noodige spring~ 
en werpplaatsen worden. door zijne .. zorg inge
richt en de banen van 100 .en 500: ~:--n~uw,,: 
keurig aarigegeven. . _ . 
. Doo_r . of vapwl'ge . den, V!)<lrzitte~ der_ c.orp.~ 

missie worden ter pfa,1tse, ten minste_een \Veek. 
v66r den aanvang van het onderzoek, de ge
troffen ~oorb ereidingen nagegaan en desge: 

·wenscht aan~ijzingen gedaan ter verbe~erin;{ 
Maatregelen worden getroffen, opdat -'.zoo 

de weersgesteldheid daartoe aaiileiding ge~ft -
het onderzoe~. voor zoo'veel ·het z\ch'. d~a;t~e· 
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leent, binnenskamers · - voor zooveel noodig 
en mogelijk in ve·rwarmde vertrekkeu - kan 
plaats hebben. 

7. De voorzitter van de commissie doet 
aan den daarbij betrokken Commandeerenden-
Officier tijdig mededeeling : · 

a. van · het getal der lotelingen, aan wie, 
overeenkomstig art. 24, ·derde lid, van het 
Militiebesluit II, legering en voeding moet 
worden verstrekt ; · · 

b. · van hetgeen ingevolge het voorgaand 
art. ter beschikking van de commissie moet 

. worden gesteld ; 
een en ander met opgaaf van den tijd, ge

durende welken zulks noodig zal zijn. 
.. 8. Teneinde geneeskundige hulp te kunnen 

verleenen aan lotelingen, die deze tijdens de 
marcheeroefening mochten behoeven, en om 
de commissie in. de gelegenheid te stellen, 
geneeskundig advies in te winnen nopens den 
ei~ch, dat de deelnemers aan het einde van 
den ·marsch in goede lichamelijke gP-steldheid 
verkeeren, vraagt de voorzitter, voor· zooveel 
noodig in overleg met den betrokken Comman
deerende-Officier, de beschikking· over het be
noodigde gen·eeskundige personeel en materieel. 

9. De· voorzitter der commissie treft de 
noodige maatregelen, opdat he·i onderzoek in 
de onderdeelen A tot en met J van· het_pro
gramma voor dezelfde deelnemers in een dag_. 
kan afloopen. 

10:. Den voorzitter der commissie wordt, 
bij 'dezen·, machtiging verleend om bij buiten
gewoon ongunstig weder ·de marcbeeroefening 
een dag of ten hoogste twee dagen later dan 
den aanvankelijk daarvoor bestemden dag te 
doen aanva:igen, met dien verstande echter, 
dat beide marschen op twee achtereenvolgende 
dagen moeten worden gehouden. 

11. Ret onderzoek kan worden bijgewoond 
door belangstellenden, die, na zich ·daartoe te 

. hebben aangemeld, van den Oommandeerende
Ofilcier van het korps of korpsonderdeel, waar
bij ·het onderzoek wordt gehouden," de ver
eischte toestemming hebben gekregen. 
· Bij het beslissen op de aan v ragen om toe

s·temming is de C6mmandeerende-Ofilcier ver
plicht, rekening te houden niet de beschikhare 
ruimte en er voor te waken, dat de candidaten 
bij 

0

het afleggen van de gevorderde proeveii 
van geo'efendheid op geenerlei wijze hindei· 
ondervinden van de omstandigh_eid, dat ·a.aar
bij ·toeschouwers tegenwoordig zijn. 

12. De commissie laat tot hei onderzoek 
slechts toe de lotelingen, die vermeld ziJn in 
de opgaven Model B. bedoeld in art. 27 van 

het Militiebesluit Il, voor zooveel die lote
lin·gen bestemd zijn, om voor de lichting van 
bet volgende jaar bij de militie te worden iu
gelijfd. 

13. Ret onderzoek in de onderdeelen A tot 
en met J van het programma heeft plaats in 
onderstaande volgorde, onverschillig met welk 
onderdeel wordt begonnen : · 

1. werpen, 
2. snelloop, 
3. evenwichts"oefening, 
4. vrije sprongen : 

a. hoog, rechts en links, 
b. loopsprong,, 
c. sprong me·t schuinen aanloop, rechts 

en links, 
5. optrekoefening, 
6. steenstooten, 
7. vrije sprongen: 

a. ver, rechts en links, 
b. driesprong, 

8. staatoefeningen, 
9. duurloop, 

10: gewichtheffen. 
11. vrije oefeningen, 
12. klimmen, 
13. gemengde sprongen : 

a. polstokspringen hoog, 
b.· idem ver, 
c. springen oyer een hek, 
d. opspringen tot steun. 

14. De waardeering voor·elk der 31 rubrie
ken van beoordeeling, .vermeld in het bij deze 
beschikking behoorende model E, geschiedt 
afzonderlijk · met ,, voldoeride" (v) of ,.onvol
doende" lO). 

15, Elke oefen'ing, uitgezonderd de marcheer
oefeniug, mag· eenmaal ·worden overgedaan. 
'lndien de commissie daartoe aanleiding 

vindt, kan _meer dan een herhating van eene 
oefening worden toegestaan. Ret overdoen of 
herhalen van. een oefening geschiedt tijdens 
liet ex:amen op het tijdstip, door de commissie 
aan te geven. 

16. De geoefendheid, bedoeld onder L, M 
en Y v~n het progi-amma, vastgesteld bij Ko
ninklijk besluit van 17 ·J'uni 1912 (Staatsblad 
n°. 188), wordt door de· commissie uitsluitend 
beoordeeld uit getuigschriften, welke door den 
loteli~g bij den aanvang van _het onderzoek 
aim haar worden ov'ergeleg"d. 

Uit die getuigschriften, welke niet meer dan 
een · jaa_r oud mogen _ zijn, en /lie ingericht · 
worden naar het bij deze beschikking·bebooren: 
de model A, moet blijken, dat de loteling eene 
voldoende geoefendheid heeft verworven. 
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17. · Bevoegd tot het afgeven van de in 
artikel 16 bedoelde getuigschriften ,zijn, voor: 
· Korf b al : het Bestuur van den.'' N eder

landschen. Korfbalbond ; 
, v o et b a 1 : het Bestuur' ·van den N eder

'laric;lschen Voetbalbond ; 
· · ·· z·w e m m e n : het Bestuur vau den N eder
limdschen Zwembond; 

de o e fen in g'e n a an den 're k s to k, 
de barrc.n en het paard: 

a. de directeuren ·van openbare en bijzon
dere ' hoogere burgerscholiin met vijfjarigen 
cursus·, voor zooveel betreft de leerffngen of 
gewezen leerlingen der school · onder hunne 
directie; 
· b. de rectoren van openbare en ·bijzondere 

gymnasia, voor zooveel betre.ft de leerlingen 
of gewezen leerlingen · der school' onder ·hun 
rectoraat; '' . ' 

c. het Nederlandsche Gymnastiekverbond. 
18. Colleges of personen, · die aan:spraak 

wenschen te maken 9p het verkrijgen van de 
bevoegdheid tot het afgeven van de getuig
schriften, als bedoeld in art. 16, kuI\nen zich 
met een· daartoe· strekkend verzoek tot den 
Minister vah borlog wenden, · onder bijvbeging 
van de· gegevens, welke tot staving van de 
gegrondheid hunner aanspraken kunnen dienen. 

. Aan ·de ·voorzitters der commissies,' bedoeld 
in ·art. 8, wordt tijdig door den Inspecteur der 
Infanterie. medegedeeld aan welke colleges of 
personen vorenbedoelde bevoegdheid is ver
leend geworden: . 
.. 19. Aan · den candidaat, die in alle der in 
art. 14 becio.elde rubrieken met ,.voldoende" is 
beoordeeld, wordt het bewijs, bedoeld in arti
kel 88, eerste lid, van het Militiebesluit II, 
toegekend. 

Aan den iiahdidaat,. die niet in all~ de~ in 
art 14 bedoelde rubrieken met ,,voldoende is;' 

·:teoordeeld, kan vorenbedoeld bewijs worden 
toegekend, indien hij in het bezit is van zoo
danige getuigschriften, als bedoeld in artikel 16, 
dat de commissie beslist; den' uitslag van het 
·onderzoek · in zijn geheel geriomen als · ,,vol-
doende" te moeten beschouwen. . 

. 20. De marche1>r0efening ~eeft 'plaats onder 
toezicht van een, door den Conimandeerende
Officier, bedoeld in art. 6,. ttan "te wijzen. offi
cier, · aa,n \vien het noodige kader wordt .toe
gevoegd. De tweede marsch moet z66 tijdig 
aanvangen, da~ de deelnemers zoo ·eenigszins 
mogelijk riog derjzelfden dag· in hu:iin_e woon-
plaatsen -kunnen terugkeeren. . .. 
· 21. De commissie neemt bij de beoordeelii:Jg 

van de candidaten- het volgende in aclit: 

8 ta a f · en V r ij e' 0 e f B n in gen. 
De oefeningen, zonder grove fouten uitge: · 

voerd, worden:'met ,,voldoende" beoordeeld: 
Bij de· eerste staafoefening mag de voet 

langs de staaf glijden en mag de v_oet binnen
waarts worden ·gebogen. Het been behoeft 
dus ·niet· rechtstandig over de staaf gebracht 
te worden. 

Bij · de · tweede staatoefening wordt 'niet ge
eischt, dat bij de ·tweede beweging de voet 
plat op den grond blijft. · 

Bij de ligsteunoefeningeh blijft de wijze, 
waarop de man in den ligsteun k9mt; buiten 
beoordeeling. . 

Bij het larigzaam ·en gestrekt rnarcheeren 
wordt zoo noodig door tellen het tempo gere
geld. 

Snelloop. 
Bij de beoordeeling wordt er r'ekening mede 

gehoudei:t, dat toevallige omstandigheden, als 
een te zachte loopbaan, v:ochtig gras, tegen
wind, uitglijden; ·enz. oorzaak kunrien zijn, 
dat voor den snelloop een of twee seconden 
meer worden gebruikt. 

Hoo g s p r i n'g en. 
Er wordt gesprongen over eene lijn ; afwer

pen van den lijn maakt den sprong onvoldoende, 
aanraken niet. Bij den neersprong mogen 
alleen de voeten den grond raken, doo·rloopen 
is geoorloofd. 

Loopsprong. 
lie ho.rden mogen· riiet worden aangeraakt: 

.. S p r ong·m et s eh u in en 'a an 1 o_op . 
Er wordt gesprongen over een lijn ; afwerpen 

van de lijn maakt den Sprong onvoldoende, 
aariraken niet. . , 

Ve rte-sp r on g. · 
Achterover vall,en bij den neersprong maakt 

den Sprong onvoldoend'e; voorover; vallen 'of 
doorloopen niet. Het· touw, de band of de 
stre.ep van de afstootplaats mag niet met den 
voet worden aangeraakt of oversc:ihreden. De' 
afstand wordt bepaald van striiep, touw of 
band tot den hiel van den achtersten voet. 

Driesprong. . 
· ·v6or het bepalen van den afstand wordt 

gehandeld als' bij den verte-sprorig . 
P o 1 s s to k. ho o g ~ p r i n g en. 

''De stok mag niet tijdens het zweven door· 
een arider worden aangevat: Licliaam ·noch 
stok mogen de 'iijn attnraken ; de stok moet 
worileri teruggeworpen ; alleen de voeten . mo
gen den ,grond· raken. 

8 t' e ·e,n St o' 0 ten. , , , 
Voorover vallen of oveisch.rijderi van de 

plaats, waar gestooten wordt, maakt den' worp 
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onvoldoende. De worp wordt gemeten van de 
P.Unt van den voorsten voet van den werpcr 
tot het midden van den indruk in• den grond, 
W!\ar - de .kogel het eerst _ na den worp den 
grond raakt. 

E v e·n w i c h t so e fen in g. 
In elke ploeg gaan de candidate~ eerst allen· 

voorwaa~ts, daarna allen achterwaarts, ver
v:_olgens allen zijwaarts over de geheele lengte 
van den _boom en ten slotte doen zij oefening II. 

S p r i n g e n o v e r e e n h e k. 
Alleen . de handen - mogen het voorwerp, 

waarover gesprongen wordt, aapraken. De 
vorm- en de wijze van uitvo-ering _van den 
spropg warden overigens niet beoordeeld. 
: 0 p s p r i n g e n t o t s t e u n .. 

De vorm en de .wijze van uitvoering van 
den sprong warden niet beoordeeld. 

Polsstok-vers p ring en._ 
Zie cie aanwijzingen voor den. vertesprong. 

__ staafwer.pen. 
De staaf moet, zonder te zijn gekanteld, het 

eerst met het vooreinde het doe! treffen. 
Ge w i c h the ff en. 
De vorm en de wijze van uitvoering wordec. 

Iliet beoordeeld. 
Klimmen. 
De vorm en de wijze van uitvoering worden 

niet beoordeeld. _ · 
Optrekoefening. 
De borst moet ter hoogte van den stok 

warden gebracht. De vorm en de wijze van 
uitvoering worden niet beoordeeld. 

22. Aan de candidaten wordt, indien zij 
niet, op grand van het bepaalde in art. 30, 
tweede lid van het Militiebesluit II, den 
wensch te kennen geven, van verdere deelne
ming aan het onderzoek te warden vrijgesteld, 
de gelegenheid geboden, alle onderdeelen A 
tot en met J van het programma te doorl~open. 

Zij, · die reeds na het. doorloopen van de 
onderdeelen A tot en met J, naar het oordeel 
der commissie, moeten worden afgewezen, 
nemen nie·t deel aan de marcheeroefening. 

23. Het bewijs, bedoeld in art. 33 van het 
Militiebesluit II, is ingeri_cht overeenkomstig 
het hij deze beschikkirig behoorende model B. 

24. Nadat het onderzoek in de onderdeelen 
A tot en met J ~an het prog~anima heeft 
plaats gehad, wordt door of vanwege den 
voorzitter der commissie aan elken loteling, 
die dan nog niet is afgewezen of zich niet 
heeft teruggetrokken, afgevraagd· welke wen
schen hij heeft met betrekking tot zijne in!ij
ving. Van deze wenschen wordt door bedoel
de~ ·voorzitter aanteekening gehouderi. ' 

De bewijzen, bedoeld in art. 33 van het 
Militiebesluit II, voor de hierbedoelde ·1ote
lingen worden, geheel.ing~vulden onde~teekend, 
door den Voorzitter ter hand gesteld aan den 
Oommandeerende-Officier, bedoeld in art. 6. 

25. Na afloop van den · tweeden marsch· 
worden aan hen, die aan de 'niarcheeroefening 
voldaan hebben, door of vanwege· den Coin
mandeerende-Officier, bedcield in · a~t .. 6, .de 
bewijzen uitgereikt. . 

De bewijzen betreffende de ·1otelingen, die 
nie_t aan de marcheeroefening.hebben voldaan, 
worden - vergezeld van een verslag omtrent 
de~e o~feni~g, opgemaakt door den oflicie; 
onder wiens toezicht de oeftlning plaats had -
ten spoe\J.igste gezonden aan den voorzitter der 
co_mmissie, die de bedoelde bewij~en vervolge11s 
verpietigt, tenzij de commissie, op ,grand van 
het bepaalde in art. 19, tweede lid, beslist, 
dat de loteling alsnog in het bezit_ van llet be
wijs_ kan worden gesteld. Alsdan wordt hem 
het bewijs, door de zorg van.den voorzitter 
der commissie, ten spoedigste t~egezonden. 

26. De beslissing van de commissie is on
herroepelijk ; candida_ten aan wie, naar het 
oordeel der commissie, het bewijs niet kan 
warden. to!!gekend, kunnen dus niet aan een 
tweede onderzoek warden onderworpen. · 

27. De opgaven, ingevolge- art.' 33, tweede 
lid, van het Militiebesluit II, te zenden aan 
den Conimissaris der Koningin in de Provincie 
en aan den Provinciale-Adjudant, zijn onder
scheidenlijk ingericht overeenkomstig de bij 
deze beschikking behoorende modellen Oen D. 

De vermelding v1:1.n de lotelingen in deze 
opgaven geschiedt in alphabetfache volg-orde 
van de gemeenten en voorts naar de lotings
nummers. 

28. Zoo spoedig mogelijk na afloop van 
het onderzoek worden door den Voorzitter 
aan den :j:nspecteur .aer Infanterie gezonden: 

a. een beoordeelingsstaat, ingericht volgens 
het bli deze.beschikking behoorende model E; 

· b. een verzamelstaat, ingericht volgens het 
bij deze beschikking behoorende model F; 

c. afschriften van de opgaven, welke, op 
grond van het bepaalde in art. 26 der ,,Be_
schikking betreffm1de de lichamelijke oefening 
der jongelingschap" (Staµtsc·ourant. van 25 No
~ember 1913, no. 276), warden toeg~zond_~n aan 
de Inspecteurs der lichameUjke opvoeding ; 

d. een verslag, bevattende de opmerkingen, 
waartoe het gehouden onderzoek de eommissie 
heeft geleid. · 

29. Verzoeken tot het ~ndergaan van het· 
nader onderzoek, 

0

bedoeld in art. io, tweede lid, 
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der Militiewet, worden - in verband met het 
bep~alde in art. 31, eerste lid, van het Militie
besluit II - gericht tot den Inspecteur der 
Infanterie. Door deze autoriteit worden de 
noodige maatregelen getroffen voor het in_stel-

len van dit onderzoek. ~ 
30. De Inspecteur der Infanterie zendt oo 

spoea.ig mogelijk na afloop, zo9wel van et 
onderzoek als van het nader onderzoek, aan 
den Minister van Oorlog een beknopt Verslag, 
vergezeld van de opmerkingen, waartoe de 
kennism,ming van de Verslagen der Vcicir· 
zitters die autoriteit geeft. 

31. De Inspecteur der Infanterie doet in• 
de tweede helft _van de maand October de 
aangewezen Voorzitters der Commissies bij
eenkomen, teneinde de wijze, waarop het onder
zoek zal worden ingesteld, te doen bespreken. 
Genoemde autoriteit neemt ook overigens alle 
vereischte maatregelen, teneinde een regelma
tig verloop van het onderzoek en gelijkheid 
in de wijze van beoordeeling van de candi
daten zooveel mogelijk te bevorderen. 

De' Minister van Oorlog, BosBooM. 

9 September 1914. BESLUIT, houdende beslis
sing, dat, waar uit de overgelegde stukken 
blijkt, dat de belanghebbei,de militieplich
tige afwezig was op het oogenblik dat de 
kennisgeving __ in zake zijne aarivrage om 
vrijstelling van den dienst bij de militie 
ten huize zijner eveneens·afwezige moeder 
werd uitgereikt, en dat hij ook daarna nog 
herhaaldelijk afwezig is geweest, in dit 
geval eene geldige reden als is bedoeld in 
art. 39 van het Militiebeslil.it (Staatsblad 
1912, n°. 145) mag geacht worden te be
staan. tot afwijking Van den termijn' ge
steid in art. 27 van dit besluit. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op bet beroep, ingesteld door 

A: TrncREL.A.AR, weduwe van S. HOEKSTRA, 
te Harlingen, tegen het besluit van Gedepu
teerde Staten van Friesland van 12 Juni 1914, 
n°. 53, 1 • afd. M., houdende ongegrondver
klaring van hare bezwaren tegen de uitspraak 
vari den .M ilitieraad in bet 1 • district van 
Friesland van 30 April 1914, _.waarbij haar 
zoon KLAAS HOEKSTRA, ingeschreven voor 
de militie in de gemeente Harlingen lichting 
1915, _in zijn aanvrage om vrijstelling wegens 
broederdienst niet-ontvankelijk is verklaard; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
22 Augustus 1914, n°. 340; 

. Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken van 2 September 1914, 
n°. 7107, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Overwegende: d:it · Gedeputeerde · 1,taten op 
12 Juni 1914 hebben besloten de ingebraehte 
bezwaren ongegrond te verklaren, uit overwe
ging, dat blijkens bericht van den voorzitter 
van den militieraad van 11 Mei 1914, n°. 18, 
de Raad tot de niet-ontvankelijkverklaring 
heeft besloten op grond, dat uit de overge
legde bewijsstukken en uit de correspondentie 
met ·den Biirgemeester van Harlin_qen gevoerd, 
is gebleken · dat eerst op 4 April 1914, d. i. 
na ·den termijn in artikel 27 van het Mili
tiebesluit bepaald, op aandringen_ van de 
Secretarie door een oom van den ingeschrevene 
bij den burgemeester aanvraag is gedaan tot 
het opmaken van de noodige stukken, terwijl 
naar het oordeel van den ·raad voor de over
schrijding van den bedoelden termijn geen 
geldige reden bestond; dat de adreseante be
weert, dat zij en haar zoon door voortdure'nde· 
afwezigheid niet in de gelegenheid zijn·geweest 
tijdig de vrijstelling aan te vragen; dat uit de 
nadere inlichtingen, door Gedeputeerde Staten 
bij den Burgemeester ·ingewonnen, blijkt dat 
vanwege den burgemeester op 13 of 14 Ma:art 
1914 ten huize van de ad~essante een-kennis
geving is uitgereikt, waarin o, a. was vermeld 
wilt belanghebbenden voor het aanvragen van 
vrijstelling wegens broederdienst hadden te 
doen; dat de ·lngeschrevene, schippersknecht, 
toen afwezig · was, doch later in de maand 
l\faart meer dan eens thuis is geweest; dat hij 
tegenover den Burgem·eester heeft verklaard 
dat hij in Maart de kennisgeving in ontvangst 
heeft gen omen,· doch dat hij niet wist hoe liij 
moest handelen, en ·met welke getuigen hij 
ter · secretarifl moest komen ; dat uit een en· 
ander naar het oordeel van Gedeputeerde-Staten 
blijkt dat de ingeschrevene wel in de gelegeri· 
heid is geweest tijdig de noodige maatregelen 
voor het aanvragen van vrijstelling ,vegens 
broederdienst te treffen ; 

dat de appellante, bij Ons in beroep geko
men, ver2.oekt haar zoon alsnog wegens broe
derdienst vrijstelling te verleenen, daarbij aan
voerende, dat deze ofschoon zelden thuis, wel 
in· de mogelijkheid heeft · verkee1'd de vrijstel~ 
ling op tijd aan te vragen, maar dit door on
wetendheid niet op tijd heeft gedaan en zij 
zelve beslist in de onmogelijkheid heeft ver
keerd de aanvraag voor haar zoon te doen; 

Overwegende, wat betreft de vraag of Ge
deputeerde Staten terecht de uitspraak van 

I 
den militieraad strekk'ende tot niet-ontvanke
lijkverklaring van de appellante, hebben ge-

i 
.1 
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handhaafd, dat uit de overgelegde stukken blijkt, 
dat de belanghebbende militieplichtige afwezig 
was op het oogenblik dat de kennisgeving in 
zake zijne aanvrage om vrijstelling van den 
dienst bij de militie ten huize zijner eveneens 
afw~zige moeder werd uitge~eikt en dat hij ook 
daarna nog herhaaldelijk afwezig is geweest; 

dat voorts de noodige bewijsstukken tijdig 
in handen· van den Voorzitter van den Mili
tieraad zijn gekomen; 

dat onder deze omstandigheden bier i;iene 
geldige .reden als is bedoeld in art. 39 van het 
Militiebesluit (Staatsblad 1912, n°. 145) mag 
geacht . worden te bestaan tot afwijking van 
den termijn gesteld in art. 27 van dit besluit 
en mitsdien de appellante ontvankelijk had 
moeten worden verklaard ; 
. Overwegende, wat de hoofdzaak betreft, dat 

uit het schrijven van den Voorzitter van den 
Militieraad in het 1• militiedistrict van Fries
land en uit de overgelegde stukken blijkt, dat 
K. HOEKSTRA. recht heeft op vrijstelling wegens 
broederdienst; 

Gezien de Militiewet (Staatsblad 1912, n°. 21); 
Hebben goedgevonden en verstaan; 

met vernietiging van de uitspraak van den 
:[\filitieraad in het 1 e militiedistrict van Fries
land van 30 April 1914 betreffende K. HOEKSTRA. 
en van de daartoe betrekkingbebbende uitspraak 
van Ged. Staten van Friesland van 12 Juni 1914, 
n°.53, 1• Afdeeling M., aan K. HOEKSTRA., inge
schrevene voor de militie in de gemeente Har
lingen, lichting 1915, vrijstelling te verleenen van 
den dienst bij de militie, wegens broederdienst. 

Onze. Minister van Binnenlandsche Z~ken is 
belast enz, (W. v. D. B. A.) 

11 September 1914. BESLUIT, houdende nadere 
bepalingen omtrent de verificatie der sterkte 
bij uitslag van vermengd gedistilleerd. 
s. 450. 

WIJ WILHEL)fINA, EN"Z, 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van 22 Augustus 1914, n°. 75, Ac
~ijnzen; 

.Gezien artikel 114, § 1, Jr. a, der wet van 
20 J uni 1862 (Staatsblad_n°. 62) en artikel 9 der 
wet van 23 December 1886 (Staatsblad n°. 223); 

Den Raad van State gehoord (advie~ .van 
1 September 1914, no .. 26); · 

Gelet op het nuder rapport van Onzen voor
noemden Minister van 9 September 1914, no, 82, 
Aceijnzen ; . 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
Eenig a,·tikel. 

In de gevallen waarin volgens artikel 114, 

1~. a derwetvan 20 Jn~i l862(Staatsbladn°. 62), 
bij . uitslag van gedistilleerd verificatie• door 
ambtenaren moet plaats_ hebben, kan, met 
goedvinden van den inspecteur der accijnzen, 
voor gedistilleerd dat volgens een vast recept 
bereid wordt met zelfstandigheden die de juiste 
opneming der sterkte met den vochtweger ver
hi~deren, een onderzoek naar de sterkte achter
wege blijven. · 

Onze Minister van Financien is belast. met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en w,aarvan af
schrift zal worden gezonden aan .den Raad van . 
State. 

's-Gravenhage, den llden September 1914. 
WILHELMINA. 

. De Minister van Financilfn, BERTLING. 
(Uitgeg. 29 Sept. l\Jl4.) 

12 September 1914. BEsLUlT, tot toepassing. der 
wet van 26 April 1884 (Staatsblad n°. 80), 
aangevuld door de wet van 20 Juli 1884 
(Sfaatsblad n°. 16_4) en ge,vijzigd bij arti
kel19 .van de wet van 15 April 1886 (Staats
blad n°. 64) tot vaststelling van buiten
gewone maatregelen tot afwen~ing van 
eenige besmettelijke ziekten en tot wering 
harer uitbreiding 01; gevolgen. S. 451. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Overwegende, . dat toepassing der wet · van 
26 April '1884 (Staatsblad n°. 80), aangevuld 
door de wet van 20 ,Tuli 1884 (Staatsblad n°. 164) 
en gewijzigd bij artikel 19 van de wet van 
15 April 1886 1_Staatsblad n°. 64), tot vaststel
ling van buitengewone maatregelen tot afwen
ding van eenige besme.ttelijke ziekten en tot 
\Vering barer uitbreiding en gevolgen, nood
zakclijk is wegens het :voorkomen van pest en 
andere der bedoeldii ziekten in en kele plaatsen 
in het buitenland; · · 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 8 Augustus 1914, 
1)0 , 7750, afdee1i~g Volksgezondheid en Arm
wezen en van Onzen Minister van Financien 
van 14 Augustus 1914, n°. 78, afdeeling Invoer-
rechten; · · 

Gelet op Ons besluit van rn:september 1913 
(Staatsblad n°. 370); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
25 Augustus 1914, n° .. 28); · 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Binnenlandsche Zaken van 7 Sep
tember 1914, n°. · 8891, afdeeli~g Volksgezond
heid en Armwezen, en van Onzen Minister ran 
Financien van 10 September 1914, no. 95, af
deeling Invoerrechten ; 
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Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. In-, door- en vervoer van lo_mpen, 

gebruikte kleedingstukken en ongewasschen 
lijf- en beddegoed zijn verboden uit landen of 
plaatsen, door Onze Ministers van Binnenland
sche Zaken en van Financien aan te wijzen. 

De aanwijzingen worden telkens ten minste 
een dag. v66rdat zij in werking treden, door 
plaatsing in de Nederlandsche Staatsco,want ter 
aigemeene kennis gebracht. 

Onze voornoemde Min.isters zijn bevoegd die 
aanwijzingen te veranderen, zoo dikwijls de 
omstandigheden dit gedoogen of noodig maken, 
alsmede te bepalen, of en in hoeverre de baga
ges, door reizigers medegebracht, onder het 
verbod zijn begrepen. 

De beschikkingen over deze onderwerl!en 
worden ook in de Nederlandsche Staatsco,want 
geplaatst. 

2. Heeft het verbod afwending van de Azia
tische cholera of van pest ten doel, dan ge
dragen zich Onze g_enoemde Ministers bij aan
wijzingen betreffende den iri- en doorvoer U:it 
landen, die toegetreden zijn tot de op 17 ,J anuari 
1912 te Parijs gesloten en bij de wet van 26 Fe
bruari 1914 (Staatsblad n°. 57) goedgekeuroe 
internationale sanitaire overeenkomst, naar de 
bepalingen van die overeenkomst. 

3. Met het opsporen van de overtredingen 
van de wet van 26 April 1884 (Staatsblad n°. 80) 
en van dit besluit zijn, behalve de ambtenaren 
en beambten, daartoe in artikel 6 dicr wet aan
gewezen, mede belast de geneeskundigen, die 
ingevoige het bepaalde in artilrnl 7, lste lid, 
der· wet van 28 Maart 1877 (Staatsblad n°. 85), 
tot wering van besmetting door uit zee aan
komende schepen, door Ons voor het in arti
kel 7 bedoelde gezondheidsonderzoek zijn aan
gewezen. 

4. Dit besluit, dat gedurende een jaar van 
kracht blijft, treedt in werking op den tweeden 
dag -na dien der dagteekening van het Staats
blad en de Staatscourant, waari!:! het is geplaatst. 

Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken en 
van Financien zijn belast met de uitvoering van 
dit besluit,- dat in het Staatsblad en gelijktijdig 
in de Staatscourant zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad· van State. 

's-Gra,•enhage, den 12den September 1914. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Binnenlandsche Zaken, 
OoR,' v. D. LINDEN. 

De Minister van -Financiiin, (get.) BERTLING. 

(Uitg~g. 30 Sept. l\Jl4.) 

14 September 1914. BESLUIT, houdende nadere 
wijziging van het gagen\.cntsreglement in 
Indiich Staatsbl(!d 1876, n°. 44 en van het 
pensioensregleinent in Indisch Staatsblad 
1905, n°. 299. S. 452. 

WIJ WILHELMINA, ENZ.· 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Kolonien van 24 Augustu's 1914, AfdeelingC1, 
no. 4; 

Gezien het Koninklijk beslui-t van 24 A·ugus
tus 1875, n°. 42 (Indisch Staatsblad 1876, h0 • 44), 
en het· daarbij vastgesteld, laatstelijk bij Ons_ 
besluit van 5 December 1913, n°. 39 (Indisch 
Staatsblad 1914, n°. 368), gewijzigd reglement 
op het toekennen van gagement aan de Euro
peesche militairen, beneden den rang van offi
cier, van d~ landmacht in Nede,·landsch-Indiii· 
en aan ·ae met hen gelijkgestelde militairen; 
alsmede · · 

Ons besluit van 17 Februari 1905, n°. 8 
(Indisch Staatsblad n°. :l99), en het daarbij vast
gesteld, laat~telijk bij Ons besluit van 20 Mei 
1914, n°. 45, gewijzigd reglement op,·bet ver
leenen van pensioenen en vaµ onderstan!:len 
voor eens aan Europeesche en met dezen gelijk
gestelde militairen, beneden den rang van 
onderluitenant, van bet N ederlandsch-Indische 
leger; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
1 September 1914, n°. 32); 

Nog gezien het nader rapport van Onzen 
voornoemden Minister van 10 September 1914, 
Afdeeling 0 1 , no. 20; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Het tweede lid van artikel 3 van het 

Reglement, vastgesteld b\i het Koninklijk be
sluit van 24 Augustus 1875, n°. 4:l (lndisch 
Staatsblad 1876, n°.' 44), wordt gelezen als voigt: 

De Gouverneur-Generaal van Nederlandsch
Indiii is bevoegd, indien de belanghebbende al
daar geboren ·of, - in eerste verbintenis bij het 
N ederlandsch-Indische leger, - aangeworven 
is, dan wel gehuwd is met een_e in Ncderlandsch
lndiii .geboren vrouw, bij uitzondering te be
palen, dat de nadere waarneming van den ge
pasporteerde zal geschieden in eene militaire 
ziekeninrichting in Nederlandsclt-Indii!. 

2. In het bij Ons besluit van 17 Februari 
1905, n°. 8 (Indisrh Staatsblad n°. 299), vastge
steld Reglement worden de volgende wijzigin
gen aangebracht: 

A. artikel 1, 5°, wordt gelezen als volgt: 
5° door den in Nederlandsch-Indiii geboren en 

aldaar in dienst getreden militair, zoomede door. 
den ~et' eene in ~Nederlandsch-lndii! gebore~' 
vrouw gehuwd\)n militair, die, hoewel alleen 
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lichamelijk ongeschikt voor de verdere waar
nemfog va~ den militairen dienst in Neder
land;ch-Indie, nochtans op dien' grond den 
dienst · moeten verlaten eri overigens in de 
termen vallen van het bepaalde sub 2°, 3° of 
40 biervoren; . 

."B. artikel 3, § 1. 3°, wordt gelezen als volgt: 
3° door den in Nede1·landsch-Indie geboren en 

aldaar in dienst getreden militair, zoomede 
door ,den . met eepe in Nederlandsch-Indie ge
boren vrouw gebuwden militair, die, boewel 
alleen lichamelijk ongeschikt voor de verdere· 
wa~rneming van den militairen dienst in Neder
la_ndsch-Indil!, nocbtans op <lien grond den dienst 
moeten verlaten, en overigens in de termen 
vallen van het bepaaldo sub 1 ° of 2~ hiervoren ; 
· b. artikel 4, § 1, 1°; wordt gelezen als volgt: 

2° door.den in Nederla1idsch-Iiidie geboren en 
aldaar in dienst getreden militair, zoomede 
door de~ met eene in N_ederlandsch-Indie ge
boren vrouw gebnwden militair, die, zonder in 
het genot van pensioen te kunnen worden ge
steld, den dienst moeten v·erlaten wegens ziels
cif lichaamsgebreken, welke hen alleen onge
scbikt maken voor de verdere waarneming van 
den militairen dienst in Nederland~ch-Indie en 
n'iet het gevolg zijn van eigen moedwillige 
handelingen of ongeregeld gedrag, 

Onze Minister van Kolonien is belast met de 
uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan Onzen Minister·van 
Oorlug, aan den Raad van Stl,lte en aan de Al
gemeene Rekenkamer en dat in het Staatsblad 
en in de Staatscourant 7,aJ worden geplaatst. 

)-Gr_avenhage, den 14den September 1914. 
WILHELMINA. 

De JYiinister van Kolonien, TH. B. PLEYTE, 

(Uitgeg. 23 Sept. 1914.) 

I5. September 1914. MISSIVE van den Minis
ter van Binnenlandscbe Zaken aan · de 
Gedeputeerde Staten der pi·ovincien, be
treffende uitbetr.ling van salarissen van 
personen, welke zich buitengewoon onder 
de wapenen bevinden. 

. Het Hoofdbestuur van den Bond van N eder
landsche Onderwijzers beeft zich tot mij ge
wend met het verzoek om te bevorderen, dat 
bij de uitbetaling der salarissen van de onder
wij7,ers, die als opgeroepenen voor het leger 
of voor andere militaire diensten ver van hun 
woonplaats zijn, voor de vereischte kwijting 
op de betalingsmandaten faciiiteiten worden 
toegestaan, zoodat uitbetaling ook kan geschie
den aan personen, die, naar bet oordeel van 
het betrokken gemeentebestuur met de dienst-

plichtigen in voldoende relatie staan om daar
voor in aanmerking te komen. 

Dit verzoek geeft mij aar1leiding Uw College 
in kennis te stellen met de wijze, ·waarop 
door de Regeering hieraan is tegemoet geko
men bij de uitbet'aling der traktementen, toe
lagen enz. aan deonder de departem'enten van 
algemeen bestuur ress<irteerende rijksambtena, 
ren 1:,n beambten, die zich thans buitengewo01i 
onder de w,ipenen bevinden. ' 

Daartoe doe ik Uw College bierbij toekomen 
een afschrift ~an eene onder dagteekening van 
14 Aug. jl. aan alle onder mijn Departement 
ressorteerende autoriteiten, colleges en bestuur
ders van rijksinrichtingen gericbte ciirculaire (1), 
terwijl een exemplaar van de daarin bedoelde 
verklaring als model mede hierbij gaat (2). 

Deze verklaringen1· worden uitgereikt aan 
hen, die tot het ontvangen der traktementen 
enz. zijn aangewezen, met de mededeeling, dat" 
ze zorgvuldig inoeten worclen bewaard, zoolang 
de buitengewoq.e toestand des lands duurt en, 
om betaling te verkrijgen, telkens moeten wor
den vertoond aan den betaalmeester, of den · 
ontvanger, die met de uitbetaling is belast. 

Het spreekt van zelf, dat bij gemis van 
bloedverwanten, andere vertrouwde p~rsonen' 
kunnen uangewezen worden, die naar bet oor
deel van bet Hoofd van het Departement 
daar'l"oor in aanmerking kunnen komen. 

Van den inhoud der verklaringen wordt aan 
de Algemeene Rekenkamer mededeeling gedaan 
door het betrokken Hoofd van het Departement.' 

Ik heb de eer Uw College in overweging te 
geven om, ten aanzien van de onderwijzers en 
andere gemeente-anibtenaren en -beambten, 
welke zicb thans buitengewoon onder de wa
penen bevinden, maatrcgelen te bevorderen 
in den zin als hierover ten opzichte van rijks-, 
ambtenaren is medegedeeld. (Gem-stein.) 

(1) Volgens die circulaire is aan de betaal
meesters opgedragen in voorkomende gevallen 
het traktement em,. uit te betalen aan den
gene, die daarvoor is aangewezen in een door 
of vanwege het betrokken departement van 
algemeen bestuur afgegeven verklaring. 

(2) Het model luidt als volgt: De Minister 
van Binnenlandsche Zaken, verklaart, dat hij 
zich zooveel mogelijk heeft overtuigd dat 
het traktement 

de toelage van . . . . (naam, voorna-
men, betrekking en standp!aats van den amb
tenaar of beambte) die zich thans onder de 
wapenen bevindt, zonder bezwaar kan worden 
uitbetaald aan . . ·. . . (naam, voornarnen, , 
woonplaats, betrekking waarin de hier te 
vermelden persoon staat tot den dienstplichtige) 
van genoemden dienstplichtige. 
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11:September 1914. BESLUIT, houden,de verbod 
van .uitvoer van alle producten; afkom

.: stig van: haver, tarwe en· spelt, rogge, ge,·st, 
• boekweit en ma"is. S. 463. 

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

Staat noodig is, den uitvoQr· van alle produc
ten afkomsiig .van haver, tarwe en spelt", rog
ge, gerst, · boekweit en ma"is te verbieden; 

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

Op de cvoordracht .van Onze Ministers van 
Oorlog, -van -Financien en ·van Landb~uw, 
:Nijverheid en Handel van 9 September 1914, 
Kabinet, Litt F 9~; -van 10 September 1914, 
n°. 94, afdeeling Invoerrechten ·en van 12 
Septeinber 1914, n°. 12623, afdeeling Handel; 

Den Raad van State gehoord (advies· van 
14 September 1914, n°. 26); 
-· Gezien het nader· rapport van Onze voor

noemde Ministers van 16 September 1914, 
Kabinet, Litt. _A95; 

- Habben goedgevonden en verstaan te bepalen :· 
Eenig -artikel. 

De uitvoer van· alle producten, afkomstig 
van haver, tarwe en spelt, -rogge, gerst, boek- · 
weit .. en maYs is verboden van den <lag der 
afkondiging van dit besluit. , · 

Wij behouden Ons voor dit verbod tijdelijk 
op te heffen · of in bijzondere gevalleJi daar
van- ontheffing te doen verleenen. 

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

. 's-Gravenhage, den 17den September 1914. 

WILHELMINA. 
De Minister van Oorlo,q, Bo~iiooM. 

_ IJ'! 1'1i11ister van Financiiin, _ BERTLING. 

IJe Min, van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
,TREUB, 

(Uitgeg. 19 Sept. 1914.) 

17 September 1914. BESLUIT, houdende tijde
Iijke opheffing van het verbod van uitvoer 
van coca. S. 464. • 

WIJ WIL HELl\UN A, ENZ. 
- Op de voordracht van Onze Ministers van 

Cloriog, van -Financien en v.an Landbouw, 
Nijverheid en Handel .van 14 September 1914, 
Kabinet, Litt. F 93, van 16' September 1914, 
n°. 98, : afdeeling Invoerrechten .en van 16 
September 1914, n°. 13102,. afdeeling Handel; 

1914. 

Gezien .: Ons besluit van 7 Augustus· 1914 
(Stadtsblad n•. 381); 

Habben goedgevonde~r ~n verstaan: 
· Het verbod van· uitvoer vim coca, uitgevaai-

digd bij Ons bovengemeld besluit, is tijdelijk 
opgeheven. 

Onze Ministers van Oorlog, van :B:inancien 
en van Landbouw, Nijvcrheid en Handel zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft, belast met de 
uitvoering: van dit ·besluit, hetwelli in het" 
Staatsblad zal warden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 17den September 1914. 
WILH;ELMIN A. 

De Minister van Oorlog, BosBOOM. 
De Minister van Ji'inancii!n, .. BERTLING. 

De.Min: van Laiidbowo, Nijverheid en Handel, 
TREUB., 

(Uitgeg. 19 Bept, 1914.) 

17 September 1914. BESLUIT, houdende beslis
sing dat :. , 

zoolang door het gemeentebestuur niet 
is besloten tot de - aanstelling van een 
nieuwen ambtenaar ter secretarie, Gedep. 
Staten niet zijn bevoegd, met toepassing 

. vanar-t. 212 der Gemeentewet, daarvoor een 
post op de geineentebegrooting te brengen; 

hetzelfde geldt voor de belooning van den 
waaruemenden secretaris, waarvan de be• 
oordeeling geheel -aan den· Raad is over
gelaten; 

daaren tegen de a ans telling van een twee
den veldwachter in de gemeente ter -be
oordeeling van den Commissaris der -Ko
ningin staat, en derhalve Gedep. Staten 
bevoegd zijn; met toepassing van art. 212 
Gemeentewet, de daarvoor benoodigde gel
den, bij weigering van den lfaad, op de . 

9 begrooting te brengen. 
WIJ -WILHELMINA, ENZ. 
Boschikkende op het beroep, itigesteld' door 

den Raad der gemel)nte Heer tegen het besluit 
van Ged. Staten van Limburg van 1 Mei 1914, 
I• afd., L•. 2261/6 S, waarbij aan de begroo
ting van uitgaven der-gemeente Heer voor 1914 
twee nieuwe posten zijn toege·voegd en een 
post dier begrooting is aangevuld ; · 

Den Raad van State, Afdeeling voor de ge
schillen van bestuur, ·gehoord, advies van 
26 .Augustus 1914, n°. 311 ; 

Op. de voordracht van Onzen Minister van 
Binn en landsch Zaken van 16 September 1914, 
n°. 7376, -Afd. · Binnenlandsch Bestuur; 

Overwegende: dat naar aanleiding van de 
weigering van den Raad van de gemeente Heer 
om. op de, plaatselijke begrooting van• inkom • 
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sten, en uitgaven- vo9r 1914 de noodige g~lden 
~it' te trekkeu wegens ja~r-w~d!ien onderschei
denlijk, van een ambtenaar ter secretarie en van 
e!J.n twe~den V(lldwacht\)r als_mede 'o/egens°i>eloo
ning v9or ,;loor den waarnemenden secretaris in 
19fa aan de ge~eente bewezen diensten, Gedep. 
~t-~te,n bi~ yoor~eld besluit hebben besloten : 

.I. a,an de begrooting van, uitgay\)n twee 
~i~uwe ~ostim toe te voegen, te y,etep: _onder 
Hoofdstuk I, afdeeling I, artikel 5 : 

Jaa;,~edde v~n een ambtenaar ter gemeente-
sec;re,tari~ f 500. ::- ; · . -
· oncler Hoofds.tuk XV, artikel 6: 

BeioW!-iAg v~n den waarnemenden gemeente
secre.taris voor in 1913 bewezen diensten/320.-,--. 
.n:. den po~t vermeld onder Hoofdstuk IV, 

art.'' 1, ;an ev~ngezegde beg;ooting · aan · te 
vullen metj 450.-, en dezelve alzoo te bren
geu 'op f 950.-; dat Gedep. Staten daarbij 
hel:Jben qV'.er'>".ogen, dat naar hun oordeel door 
de aanzienlijke toeneming der administratieve 
~e.rkzaamheden in Cle gemeente Heei· de hnlp 
van een am_btenaar ter sec.retarie wordt 'ver
eischt, terwijl verder ook, na gehonden overleg 
met Onzen Commissaris, een· behoorlijk politie
tqezicht. in. die gemeente vordert dat aldaar het 
vrqegere in functie zijnde politiepersoneel, be
staande nit 2 veldwachters, i;iiet worde inge
krompen, doch op zijne vroegere getalsterkte 
worde gelaten ; voorts, dat het billijk is tc 
achten dat den waarnemenden secretaris voor 
deals zoodanig in 1913 en wel van af 14 April-
31 Dec.ember gepraesteerde diensten, eene be
looning worde iollgekend ; dat ter bestrijding 
van de l;tiermede verband hondende nitgaven, 
n_aar. de meaning van Gedep .. Staten aan de 
ond_erwerpelijke begrooting bedragen van 
f 500.-, f 450.- en f 320.- behooren te wor
den toegevoegd, zijnde dit Jaatste bedrag bil.'
rekend naar eeI1e vergoeding van f 40.- per 
maand, gedurende 8 maanden ; 

dat van het beslnit van Gedepnteerde Staten 
cle gemeenteraad bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat naar zijne meening de post 
,,jl!_a½~edde van ~en ambtenaar ter secretarie" 
n,iet een door de wet a,an de gemeente opge
legde nitgaaf betre_ft en Gedep. Staten niet de 
bevo~gdheid bezitten dergelijke posten op de 
begrooting te brengen ; dat toch de aanstelling 
en bezoldiging van een ambienaar ter secre
t!!,rie behoort tot de regeling en het bestnnr van 
d~ huishonding der gemeente, welke ingevolge 
art. 144. der Grondwet tot de autonomie van 
den Raad behoort ; dat aan dezen post, al 
zoude hij als eene raming van nitgaaf do01 
Gedep. Staten op de begrooting worde:n ge-
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bracht, do.or niemand anders.eene bestemniing 
kan geg(lven :warden dan door den Raad inge
yolge art. 136 der Gemeen,tewet; dat de post 
,,belooning van den waarnemenden secretaris" 
evenmin eene door de· wet aan de gemeente 
opgelegde nitgaaf betreft en het Kon. besluit 
van 18 J uni: 1872 dnidelijk te kennen geeft· 
d~t G-ed_ep. Staten de goedkeuring eener. be
grooting niet mogen weigeren op grond dat de 
gemeenteraad· bez1Vaar maakt daarop uitgaven 
te brengen die volgens inzien van den Raad,. 
behooren tot· een vroegeren dienst; dat verder 
op den waarnemenden secretaris dezelfde .be
palingen van toepassing zijn, welke door de· 
wet.aan den definitillven functionaris zijn voor
geschreven ; 

dat onder deze bepalingen aldns ook is be
grepen ·de bezoldiging van den waarnemenden 
secretaris, welke bezoldiging· volgens art. 104: 
der Gemeentewet goeclkeuring der Kroon be
hoeft ; dat in. het onderhavige geval van deze 
goedkenring geen sprake is geweest; dat be
t:reffende het aanvullen van den post Hoofd
stnk IV, art. I, den Raad van oordeel is, dat 
het aanstellen en bez_oldigen vzn een tweeden 
veldwai;hter niet- in het; belang der gemeente· 
is; dat• weliswaar met den onlangs overledeu 
veldwachter TooRENS het. politiecorps in de· 
gemeeute geacht werd nit twee manschappen 
te bestaan, doch dat zulks feitelijk niet. het 
geval was; dat immers wijlen veldwachter Too
RENS hoofdzakelijk bode-cliensten verrichtte, 
c[aarbij het bedrijf van· landbouwer uitoefende
en nimmer. proces-verbaal opmaakte; dat zijne
jaarwedde dan ook_ slechts f 300.- bedroeg:;. 
dat verder in de gemeente steeds is gestation
neerd een bezoldigd rijksveldwachter; dat de 
gemeente Heer aan eene zijde onmiddellijk 
grenst aan de stad Maastricht, met haar nitge
breid rijks- en gemeente-politiecorps, en .aan 
de andere zijde aan de gemeente Amby, waar 
eene brigade der marechanssee gevestigd .is; 
clat het herhaaldelijk gebleken is dat laatst
bedoelde politie ruim voldoende toezicht in de
gemecnte Heer nitoefent en voor haar clan ook: 
eene gratificatie op de begrooting is uitgetrok
ken; . dat de Raad van oordeel is, dat het in -
ieder geval niet tot de bevoegdheid van Ged .. 
Staten behoort de jaarwedde van dezen tweeden 
veldwnchter op de begrooting te brimgen, be- . 
rekend na:ir een grondslag, hooger dan die voor· 
diens voorganger bij raadsbasluit-is vastgesteld; · 

O.verwegende, wat betreft het bezwaar van 
den gemeenteraad tegen het·beslnit van Ged. 
Staten voor zoover daarbij, ·met toepassing vari · 
art. 212 der Gemeentewet, een post op de be-· 
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grooting van uitgaven is gebracht als jaar
wedde van een ambtenaar ter secretarie, dat 
<lit bezwaar gegrond is ; 
. dat immers. cle aanstelling van een nieuwen 
ambtenaar ter secretarie niet heeft plaats ge
vonclen, noch tot die aanstelling is besloten ; 

Overwegencle, wat betreft het bezwaar .van 
clen gemeenteraad tegen het besluit vaTI -Geel. 
Staten voor zoover daarbij, met toepassing van 
art. 212 der Gemeentewet, een post op de be
grooting van uitgaven is gebracht, als beloo
ning van· den waarnemenden secretaris voor 
in 1913 bewezen diensteu, dat dit bezwaar 
eveneens gegrond is ; 

dat immers dergelijke belooning niet is 'eene 
uitgaaf door ,de wet aan de gemeente opgelegd 
en dus, als zij door den Raad niet •w,ordt toe
gekencl waar · Geel. Staten hare toekenning 
billijk oordeelen, dit College art. 212 der Ge
meentewet niet kan toepassen; 

Overwegende, ten slotte wat betreft het be
zwaar van den gemeenteraad tegen het bren
gen door 'Geel. Staten van een, post op de be
grooting van uitgaven voor de jaarwedde van 
een tweeden veldwachter, clat dit bezwaar is 
ongegrond; 

clat ingevolge art. 191, Iaatste lid, der Ge
meentewet de veldwachiers in overleg met den 
burgemeester worden benoemcl door , Onzen 
Commissaris der provincie: 

dat Onze Commissaris van oordeel is, dat 
in eene gemeente met -eene toenemende,arbei
dersbevolking een veldwachter nie't voldoende 
is om een behoorlijk politietoezicht te kunnen 
uitoefenen; 
· dat, ook nu na onderzoek gebleken is, dat 

onjuist is de bewering van den gemeenteraad 
dat in de gemeente Heei· is gestationneerd een 
rijksveldwachtei·, met Onzen Commissaris moet 
worden aangenomen dat versterking van het 
politietoezicht noodig is; 

dat niet opgaat het beroep daartegen van 
den gemeenteraad op de omstandigheid, dat 
de gemeente Heer onmiddellijk grenst aan de 
gemeente Maastricht, aangezien de politie 
aldaar nit den' aard der zaak op de eigen ge
meente is aangewezen; 

dat dus Ged. Staten terecht met toepassing 
van art. 212 der Gerneentewet ·ae liegrooting 
hebben verhoogd met de jaarwedde voor een 
veldwachter tot het' door hen bepaald bedrag, 
dat aan: redelijke eisclien voldoet en voor de ge
meentefinancien niet te bezwarend is te achten; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben. goedgevonden en verstaan : 

1°. gegrond te verklaren het beroep van den 

Raad der gemeente Heer tegen.het'bes!uit van 
Geel. Staten van Limburg van l Mei 1914; 
l• afd. L., 2261/6 S, voor zoover daarbij vers 
hoogingen van / 500.- en / 320.- zijn aan'
gebracht onderscbeidenlijk onder Hoofdstuk I, 
afdeeling I, art. 5 en onder Hoofdstuk XV, 
art. 6 ·van de begrooting der uitgaven van die 
gemeente voor 1914 en dus die verhoogingen 
te schrappen ; 

2°. ongegrond te verklaren bet beroep van 
den Raad tegen bet meergeno,emde besluit van 
Geel. Staten, voor zoover daarbij de post ver' 
meld onder Hoofdstuk IV, ·art,-1 van de be
grooting der uitgaven van de gemeente Heel' 
van 1914 is aangevuld 'met f 450.- en dus 
deze aanvulling te handbaven. 

Onze Minister van Binnenlandsche'Zaken is 
belast, enz. (W. v. D. B. A.) 

17 September 1914. BESLUlT, betrefferide ont
houding'van goedkeuring aan een raadsbe
sluit tot verkoop van onroerend goed, ten 
einde daarmee een subsidie aan een kerk
bestuur te dekken. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
den Raad der gemeente Meel'ssen tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg 
van 15 Mei 1914, 1• afd, n°. 3608/6 N, waarbij 
goedkeuring is ontbouden aan bet besluit van 
<lien Raad van 6 Maart 1914 tot verkoo'p· van 
gemeentegrond; 

Den Raad van State, Afdeeling voor :ie 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
25 Augustus 1914, N°. 342; 

Op de voordracht van Onzen Minister v'an 
Binnenlandsehe Zaken van 15 September 1914; 
N°. 7392, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 
· Overwegende : dat de Raad der gemeente 

M eerssen den 6•n ~Iaart 1914 heeft besloten tot 
de!ddng van de buitengewone uitgave wegens 
het verleenen van een subsidie van f 5000.
aan het Roomscb-Katholiek Kerkbestuur te 
Limmel voor de noodzakelijk geworden ver
grooting der parochiale kerk aldaar, behoudens 
goeclkeuring van Gedep. Staten, iri het open
baar, te verkoopen de perceelen weiland, gele
gen te Limmel, kadastraal bekend gemeente 
Meerssen Sectie C N°. 248 en 272, respectie
velijk groot 2 H.A., 64 A., 80 c.A. en 43 
A. SE c.A., tegen den door drie deskundigen: 
geschatten prijs van ten minste f 75. - per 
4,14 A.; dat de gemeenteraad daarbij heeft 
overwogen dat de hierbedoelde buitengewone 
uitgave niet uit de gewone rriiddelen·,kan be
streden worden; dat de ontoereikende gemeen-
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:financien niet toelaten daarvoor eene geldlee
ning aari te gaan; dat de gemeente Meerssen 
twee perceelen weiland in eigendom bezit te 
Limmel welke voor de gemeente toch geene 
paten opleveren ; dat door Gedeputeerde Sta
ten· de goedkeuring onthouden is aan een vroe
ger raadsbesluit om dezelfde perceelen te ver
koopen; dat echter als reden voor weigering 
der goedkeuring enkel is aangevoerd, dat 
;,verk_oop van bedoelde perceelen weiland, met 
het oog op dezelver ligging in de nabijheid 
der gemeente Maastricht, voorshands niet raad
zaam te achten is" ; dat die reden den Raad 
niet afdoende voorkomt on1 die weigering te 
motiveeren; dat de Raad. met· het oog op den 
:financieelen toestand der gemeente, geen an
deren uitweg kan vinden om aan zijne ver
plichtingen tegenover het Kerkbestuur van 
Limmel te voldoen; 

-dat Ged. Staten bij besluit van 15 Mei 1914, 
N •. 3609/6 N, hunne goedkeuring aan het 
raadsbesluit hebben onthouden, daarbij over
wegende, dat bij hun besluit van 18 October 
1913, L• 8313/3 E, o_p de daarin vermelde 
gronden de goedkeuring geweigerd werd aan 
een besluit van den Raad der gemeente Meers
sen van 8 Mei 1913 tot verkoop der onderwer
pelijke perceelen tegen een koopprijs niet be
neden f 70.- per 4.14 A.; dat tbans wel is 
waar die koopprijs met f 5.- pPr 4.14 A. ver
hoogd is, docb dat enkel door die vrij luttele 
verboogil).g bet boofdbezwaar, hetwelk tegen 
den voorgenomen verkoop door Gedeµ. Staten 
werd aangevoerd, niet heeft kunnen weggeno
men worden; dat voor Gedeputeerde Staten 
mitsdien geen termen bestaan op de vroeger 
ten deze genomen beslissing terug te komen ; 

dat van bet beslnit van Gedep. Staten de 
gemeenteraad bij Ons in. beroep is gekomen, 
daarbij in boofdzaak aanvoerende dat, terwijl 
het aangaan van eene geldleening groote be
zwaren medebrengt, het ook niet wel mogelijk 
is de plaatselijke belastingen alsnog te verhoo
gen, aangezien de bijna 7000 inwoners der ge
meente grootendeels werklieden zijn ; dat ver
der het tot' verkoop bestemde gedeelte weiland 
vnor de gemeente geene baten oplevert: dat 
door den verkoop daarvan aan het gehucht 
Limmel ook geen nadeel wordt berokkend, 
aangezien de weinige veebouders van Limmel 
tocb nog kunnen beschikken over 8.77.90 H.A. 
grond ter beweiding voor hun vee; dat immers 
de be'Yoners van Limmel bijna alien fabrieks
arbeiders en geene veehouders zijn, daar slechts 
een 15-tal. koebeesten op de gemeenteweide 
[OOpen te grazen ; dat art. 198 der Gemeente-

wet eischt dat bet besluit van weigering der 
goedkeuring door Gedep. Staten met redenen 
omkleed moet zijn; -dat in het bes!uit van 
Gedep. Staten van 15 Mei 1914, 1• Afd.,- N°. 
3608/6 N, sl~chts eene 'enkele reden wordt op• 
gegeven, welke den Raad geenszins afdoende 
voorkomt; 

Overwegende. dat door den gemeenteraad 
niet de noodzakelijkheid is aangetoond om, 
tot dekking van de uitgave met het oog waarop 
de verkoop van de in dit besluit bedoelde 
perceelen weiland is voorgenomen, het_vermo
gen der gemeente aan te tasten ; 

Gezien de Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

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

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

18 Septembei· 1914. BESLUIT, tot vaststelling 
van een reglement voor de scheepvaart 
ter beveiliging van de beweegbare spoor
wegbrnggen over de Ringvaart van den 
Haarlemmermeerpolder . bij Vijfhuizen, 
Aalsmeer en. Oude Wetering en over de Zijl 
bij Leiden in de Raarlemmermeerspoor· 
wegen. S. 455. 

WIJ WILHEL11HN A, FJNZ, 

Op de voordracbt van Onzen Minister van 
Waterstaat van 29 Juli 1914, n°. 213, afdee
ling Spoorwegen ; 

Gelet op artikel 27, laatste lid, der wet van 
9 April 1875 (Staatsblad n°. 67), laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 8 April 1893 (Staats
blad n•. 62); 

Den Raad van State gehoord \advies van 
1 September 1914, n°. 37); 

Gezien het nuder rapport van Onzen voor
noemden Minister van 16 September 1914, 
n°.-217, afdeeling Spoorwegen; 

He b ben goedgevonden · en verstaan : 
vast te stellen het reglement voor de scheep

vaart ter beveiliging van de beweegbare spoor
wegbruggen over de Ringvaart van den Haar
lemmermeerpolder bij VijJhuizen, Aalsmeer en 
Oude W etering en over de Zijl bij Leiden in de 
Haarlemmermeerspoorwegen, zooals dat hier
nevens is gevoegd. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de U:itvoering van dit besluit, betwelk in bet 
StiJ.atsblad geplaatst en in afschrifi aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

's-Gravenhage, den 18den· September 1914. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, 0. LELY. 
(Uit,geg. 6 Oct. 1914.) 
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REGLEMENT · VOOR DE SCHEEP
V AART . ter beveiliging van de beweeg-

. bare 8poorwegbruggen over de Ringvaart van 
den Haarlemmermeerpolder bij Vijfhuizen, 
Aalsmeer en Oude Wetering en over de 
Zijl bij Leiden in ·de Haarlemmermeer
spoorwegen. 

Art. 1. Alleen de brugwacbters zijn bevoegd 
de bruggen te openen of te sluiten, of eenig 
deel daarvan te verzetten. 

2. (1). De bruggen worden ten di~nste van 
de scheepvaart zopveel mogelijk geopend ge-
bouden. · · 

(2). Is de scheepvaart door ijs of door andere 
oorzaken gestremd, dan kunnen de bruggen 
gesloten blijven. 

(3). Met het sluiten van de bruggen wordt 
aangevangen tien minuten v66r het tijdstip, 
waarop een trein · de brug zal bereiken. 

(4). Indien door weersgesteldheid of andere 
buitengewone omstandigbeden het sluiten ·van 
de bruggen vermoedelijk meer tijd dan ge
woonlijk zal vorderen, wordt daarmede·zooveel 
vroeger aangevangen als voor tijdige sluiting 
noodig is. 

(5). Voor werktreinen worden de bruggen 
gesloten na aankomst bij en verzoek tot ge
bruik van· de bruggen, 

3. (1). Bij elke brug is een signaal geplaatst; 
waarlangs een bol, met een minimum-mid
dellijn van 0.90 M. en waarvan bet oppervlak 
is verdeeld in 16 afwisselenci wit en zwart 
geschilderde, gelijk en gelijkvormige driehoe
ken tot eene boogte van ten minste 5.50 M. 
boven de spoorstaven kan worden opgehaald, 
en waaraan eene lantaarn, gevende groen en 
rood licht, ter hoogte van ten minste 3.50 M. 
boven· de spoorstaven kan worden vertoond. 

(2). Is de doorvaart toegelaten, d=tn wordt 
dit aangeduid : · 

bij dag: door den gebeel opgebaalden wit
zwarten bol ; 

.. bij nacht: door het groene licht, naar beide 
zijden schijnend in de richting van het vaar
water. 

(3). Is de doorvaart niet toegelaten, dan 
wordt dit aangeduid~ 

bij dag: door den neergela_ten wit-zwarten bol : 
bij nacht: door bet roode lich t, naar beide 

zijden schijnend in de richting van bet vaar
water. 
. (4). De doorvaartopeningen van de brug te 
Aalsmeer worden des nacbts aangegeven door 
groene zijlicbten. 

(5). Alvorens over te gaan.tot bet sluiten 'van 

eene brug, geeft de brugwachter bet sein, dat 
de doorvaart niet is toegelaten. 

(6). Nachtseinen· worden gegeven van een 
half uur na zimsondergang tot een half uur 
v66r zonsopgang. 

(7). Bij mist, dicbte sneeuwjacht of andere 
duisternis veroorzakende omstandigbeden 
wordt bovendien bij dag tevens het nachtsein 
gegeven. 

4. Bij bet naderen en doorvaren van de brug
gen ?:edragen de schippers zich naar de bevelen 
van den brugwachter. 

5. (1). Bij het naderen van de bruggen 
moeten de schippers bij de aan weerszijden ge
stelde afstandpalen, waarop bet woord ,,Lang
zaam", voor zooveel noodig de zeilen hunner 
schepen voorzien als bij artikel 6 is bepaald, 
of in de gei brengen, de ankers binnen boord 
brengen, de mechanische beweegkracht geheel 
of gedeeltelijk buiten werking stellen, de trek
dieren zeer langzaam laten stappen en in het 
algemeen de vaart van bet schip zoodanig ver
minderen, dat het bij den stoppaal, waarop bet 
woord ,,Halt", kan worden stilgehouden ingeval 
de brugwachter daartoe last geeft. 

(2). .Bij harden wind, sterken stroom, of bij 
snelle vaart van het schip zijn de schippers 
verplicht, de noodige maatregelen te nemen om 
de vaart van het schip te verminderen en. de 
goede richting er van te verzekeren. 

(3). Gedurende den tijd, dat de seinen wor
den vertoond, aangevende dat de doorvaart niet 
is t~egelaten, zullen de schippers met bunne 
scbepen zonder vergunning van den brug
wachter de brug niet dichter naderen dan tot 
de stoppalen. 

(4). De schippers moeten door krachtige ge
luidseinen den brugwachter tijdig waarschuwen, 
dat hun scbip de brug nadert . 

. (5). Nadat de brugwachter toestemming beeft 
gegeven en niet vroeger, wordt het schip naar 
de brug gestuurd en zoodanig voortbewogen, 
dat geen dee! van de brug of van de remm,ing.f 
werken door bet stooten van bet schip kan 
worden beschadigd. 
· (6). Indiei:J door mist of andere oorzaken de 

bol of bet licht van de lantaarn aan den sein
paal niet of niet duidelijk zichtbaar is, worden 
de schepen buiten de stoppalen gehouden, tut
dat van den brugwachter vergunning .tot door
varen is verkregen. 

6. (1). Bij het doorvaren van de bruggen 
worden de schepen inet geringe snelheid be
wogen, door trekdieren niet dan stapvoets ;· 
schepen, met mechanische beweegkracht va
rende, met geene grootere snelheid dan voo·r 
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het .besturen van het schip gevorderd wordt. 
(2). Zeilende schepen moeten zoodanig zeil 

rninderen, dat zij de brug langzaam doorvaren. 
· (3). De treklijnen rnogen niet over de leu
ningen schuren. 

(4). Van het tuig mogen geen. touwwerk of 
zeilen met de bruggen of de rernrningwerken 
in: aanraking kornen. 

(5). Van de schepen mogen de ankers, ket
tingen of andere voorwerpen niet buiten boord 
hangen of liggen dan zoodanig, dat zij met de 
bruggen of de rernmingwerken niet in aan-
raking kunnen kornen. _ 
. (6). Het is verboden met haken, boomen of 
andere. _ voorwerpen het hout-, muur- of ijzer
werk van de bruggen aan te raken. D~ rern
rningwerken, schuifhouten, haalpennen of rin
gen zijn hiervan uitgezonderd. 

(7). Het verrninderen van de vaart of het 
vastrnaken van de schepen door het uitbrengen 
van een anker rnag slechts in onverrnijdelijke 
gevallen· geschieden. 

(8). De. schippers zorgen, dat geene schade 
wordt toegebracht aan schepen, steigers, heien, 
bokken of andere werktuigen, gebezigd voor 
herstelling of vernieuwing van de brugwerken 
of. voor _ uitdieping. van het vaarwater in of 
nabij de bruggen. 

7. Het is verboden: 
a. schepen in de opening van eene brug te 

doen stilhouden. 
b. schepen aan eenig dee! van eene brug vast 

te leggen of te verhalen. 
-· 8. (1), De• schippers mogen met hunne 
schepen binnen de in artikel 5 bedoelde stop
palen niet langer vertoeven dan volgens het 
oordeel van den brugwachter noodig is. 
. ,(2). De.schepen .varen door de ten opzichte 
van de vaartrichting rechts liggende. opening, 
met uitzondering van de schepen, · die gejaagd 
worden, welke alle doqr de opening aan de zijde 
van het .jaagpad varen. 
- .(3). .. De schepen mogen elka'nder in die 
ope'ning niet ontrnoeten ; is eene ontrnoeting te 
vreezen, dan moet het schip, dat de brug door 
de ten opzichte van de vaartrichting links lig
gehde doorvaartopening wil. passeeren, buiten 
den stoppaal stoppen en tegen den oever aan 
de zijde van het jaagpad gaan liggen, totdat 
het andere schip is gepasseerd. 

(4). Tusschen de stoppalen varen de schepen 
elkander in de rich ting naar dezelfde doorvaart
opening niet voorbij dan met toestemrning van 
den brugwachter. 

(5). Rijksschepen of schepen, die dienst ver
richten ten ·behoeve van den Staat, van de pro-

vincien N oord- en Zuidholland of van den 
Haarlemrnermeerp_older, de laatste voor zoo
verre betreft de bruggen over de Ringvaart, 
alsmede schepen, dienende tot opeitbaar rniddel 
van vervoer, worden in de hier aangegeven 
volgorde v66r alle andere schepen doorgelaten. 
Zij worden bij beperkten tijd van opening van 
eene brug, met uitsluiting van alle andere, 
alleen doorgelaten en daarvoor door den brug
wachter aangewezen. 

(6 ). In zoodanig geval worden de daarvoor 
door den brugwachter niet aangewezen schepen 
binn·en d~ stoppalen verplaatst, echter niet in 
de richting naar de brug. .· 

(7). Bij verschil tusschen de schippers over 
de toepassing van dit artikel beslist de brug
wachter. 

9. Ingeval rneer dan een schip aan dezelfde 
zijde voor eene brug aankomt, terwijl de door
vaart niet is toegelaten, blijft het later aan
kornende op behoorlijken afstand achter het 
eerder aangekomene. 

10. N adat de doorvaart weder is toegelaten, 
varen de schippers door met vergunning van 
den 'brugwachter volgens artikel 6 naar volg
orde van aankornst, met inachtnerning van den 
voorrang, in het vijfde lid van artikel 8 om
schreven. 

11. Wanneer een schipper weigert zijn schip 
tusschen de in artikel 5 bedoelde stoppalen 
naar -de· aauwijzing van den brugwachter te 
doen stoppen, te bewegen of · te · verhalen, is 
deze, desnoods ondersteund · door den sterken 
arm, bevoegd op -kosten van den onwillige het 
noodige te verrichten om die aanwijziilg te 
-doen uitvoeren. 

12. Het doorvaren onder de gesloten beweeg
bare .,bruggen rnag niet dan met toestemrning 
van ·den brugwachter geschieden. 

13. W anneer . een vastgeraakt schip het 
openen ~f sluiten van eene brug verhindert, 
zijn bestimrders van. den spoorwegdienst be
voegd, op kosten van den schipper of eigenaar 
van het schip, ·het noodige te verrichten · om 
aan deze belemmering een einde te maken. 

14. (1). Onder schepen worden in dit regle
ment verstaan alle soorten van vaartuigen· en 
houtvlotten. 
· (:.:!). Onder schippers worden verstaan" zij, 
die op het schip het gezag uitoefenen of met 
de leiding daarvan belast zijn. 

(3). Onder brugwachter worden verstaan ook 
die personen, welke den· brugwachter v~r
vangen, 

15. (1). Aan de brugwachters is de hand. 
having van dit reglernent opgedragen. 
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12). De brugwaehters, de ambteriaren, in 
artikel 8 sub 1° tot en met 6° van het Wetboek 

. van Strafvordering bedoeld," de ambtenareii, aan 
wie door- den Staat en de beeedigde beam bten 
en bedienden; aan wie door de spoorwegonder
·neming het toezicht op de bruggen is opge
.dragen zijn met het opsporen van de overtre
dingeri van dit reglement belast. 

16. Aan de brugwachters wordt op hiinne· 
aanvraag door het hoofd van het bestirnr · der 
• Gemeente, waarin de brug gelegen is, en door 
alle ambtenaren, met openbaar gezag bekleed, 

. bijstand- verleend. 
Behoort bij Koninklijk ·besluit van 18 Sep

tember 1914 (Stdatsblad no. 455); 
Mij bekend, 

De Minister van Waterstaat, C. LELY. 

19 September 1914. BESLUIT, houdeiide bep·a
lingen tot bescherming vari -mollen en kik
vorschen. 'S. 456 .. 

WIJ WILHELMINA, ENZ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Landbouw, Nijverheid· en Handel vari 14 Jtili 
l!il4, Directie van den Landbouw, n°. 5759, 

·2de Afdeeling, Bureau B; 
Gelet op de wet van 22 Juni 1914 (Stadtsbldd 

h0
• 26~). houd.ende-bepalingen tot bescherming 

van in het wild levencle nuttige dieren; 
Den Raad van State gehoord (advies van· 

28 Juli 1914, n °. 29) ; 
Gezien het nadere rappcirt hn Orizeri voor

rioetnden Minister van 17 September 1914, 
Dire'ctie -van den· Landbouw, n°. 6460, 2de 
Afdeeling, Bureau B; 

Hebben· goedgevonclen· en verstaan te be
palen: 
· Art. t, Het · is verboden op· gronden van 

derden· mollen te vangen of te dooden, tenzij 
met schriftelijke machtiging van Onzen Com
missaris in de provincie, waar de gronden ge
legen zijn, en met ·schriftelijke toestemming 
of in gezelschap van den gebruiker dier:gronden. 

Het in het vorige lid bepaalde is niet van 
toepassing op personen, die behooren tot. het 
gezin van den gebruiker der gronden of iich 
bij dezen in• dienst bevinden. 
· 2. Het. is verboclen niollen of huiden van 
mollen teri verkoop· in voorraad te hebben, te 
koop aan te bieden, te verkobpen of te ver
voeren, tenzij met schriftelijke machtiging van 
Onzen· Cornmissaris in cle -provincie, waar het 
feit gep!Aegd wordt. 

3. Eene machtiging, als bedoeld in artikel 1 
ol' 2, wordt alleen verleend, aan personen, die 
ter goeder naam en faam 'bekend zijn. 

4. Het is verboden in de door Ons aan te 
. wijzen gedeelte11 v!!n het Rijk kikvorschen of 
deeleh van kikvorschen ten ver.lrnop in voor
raad te hebben, te !mop aa~ te"bieden of te 
verkoopen of kikvor_schen ten getaie van meer 
dan tien of cleelen van kikvorscheii'tevervoeten. 

Van het in het vorige lid bepa'alde irnh: in 
bijzonclere gevallen door Onzen Coni~isdaris 
in de proviricie, wa'ar het foit gepleegd wordt, 
ontheffing worden verleend. . . . 

Onze· Minister van LaiJ.dbciuw, Nijverheia. 
en Handel is belast met de uitvoering van dit 
beslilit, hetwelk in het Staatsblad en geiijk
tijdig in de Staatscoi,rant zal worclei:i gepldat~t 
en waarvan afschrift zal worcien gezcinden aan 

•den. Raad van State. · '· ' · 

's-Gravenhage, clen J9de~l.September 19lf. 
WILHELMlN A. 

De Min. van Landbomo, Nijverheid en Handel, 
. ' TREUB. ,·. 

(Uitgeg. 30 Sept. 1914.) 

22 September 1_914. BESLUIT, tot vaststelling 
van een bijzonder reglement van politie 
voor het N eclerlandsch · gedeelte 'der 
Zttid- Willemsvaart en de · ~gelrnnaliseerde 
Dieze.·. S, ·457: 

WIJ- WILHELM-IN A, 'ENZ, 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 6 Juni 1914,- n°. 230, Afdee
ling vVaterstaat; 

Gel et -op de wet . van 28 Fehruari 1891 
(Stdatsblad n°. 69) en op het algemeeu reglement 
van politie ·voor rivieren, kanalen enz. onder 
beheer van het •Rijk, vastgesteld bij Konink
lijk besluit vau 13 Augustus 1891 (Staatsblad 
no. 158) en · 1aatstelijk · gewijzigcl. bij Ko.ninklijk 
besluit van 16 December 1913 (Slaatsblad, n°. 
445); 

Overwegende, dat ·omtrerit d·e. vaststelling 
van een bijzonder reglement van politie· voo'r 
het N ederlandsch gedeelte der Zttid- Willeins
vaart en de gekanaliseerde Dieze, ter verv'an
·ging' van dat, vastgesteld bij Koninklijk beslui t 
.van 9 Juli 1892 (Staatsblad n~. 175), -over leg 
met de Belgische Regeering -heeft plaats ge-
had; · · · · · 

Den Raad van State gehoord (advies van 
7 Juli 1914 n°. 18) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen' voor
noemden Minister van· 18 September 1914, 
n°. 232, Afdeeling Waterstaa:t; 

Hebben goedgevonden en verstaan ·: 
·. I. va:st te stelleii het navolgende 
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BIJZONDER REGJ.iEMENT VAN PO
LITIE voor het. Nederlandsch gedeelte 
der Zuid- Willemsvaart en de ,qekanali
seerde Dieze. 

Art. 1. Onder het Nederlandsch gedeelte 
van de Zuid- Willemsvaart wordt verstaan : 

1. het gedeelte van den mond der buiten
haven, aan de Maas te Maastricht tot de Bel
gische grens bij Smeermaas, met inbegrip van 

-de beide -havenkommen en het Voedingskanaal 
te M aastricht; . 

.2. het gedeelte van de Belgische · grens 
. nabij Loozen . tot . de gekanaliseerde Dieze -te 
's Hertogenbosch. 

Onder de·gekanaliseerde Dieze wordt verstaan: 
a. het gedeelte van de Dieze van hare ver

. eeniging met de Zuid- Willemsvaart te 's Her
togenbosch tot de scheepvaartgeul in de rivier 
de Maas; 

b. het kanaal door de Henriettewaard even
eens tot de scheepvaartgeul in de rivier de 
Maas. 

2. Dit reglement, zoomede eene vertaling in 
het J!'ransch en het Dnitsch, wordt gedrukt 
eri algomeen verkrijgbaar gesteld. 

3. De grootste geoorloofde afmetingen der 
vaartnigen zijn : 

voor de Zuid-Willenisvaart: 
lengte ...... · •. ·•· ..•.. 50 ffL 

breedte. • , . . . . • . • . . . 5 M. 
hoogte van het vaartuig met opperlast boven 

kanaalpeil bij de vaart: 
onder de vaste spoorwegbrug te Weert 5 M. 
waarbij kanaalpeil is gelegen op 88.36 M. 

boven N.A.P. 
door den gewelfden doorgartg en onder de 

· vaste bruggen te Maastricht • . ; . 4.'.30 M. 
waarbij kanaalpeil gelegen is op 41.75 M. bo
ven N.A.P. 

hoogtP. van het vaartuig met opperlast boven 
· den waterspiegel op de overige kanaalgedeel
ten 5 M. 

V oor de gekanaliseerde Dieze : 
lengte: 
door de schutsluis binnen het fort Oreve-

·coeur. • . · . . , . . • . · 55 M. 
overigens . . · . . . . . . 75 M. 
breedte • . . . . • . . . . . . 8.50 M. 
Bovendien wordt in de Zuid- Willemsvaart 

eene breedte van meer dan 5 M. tot ·6.60 .ff!. 
toegelaten, · onder voorwaarde, dat door den 
Schipper worden opgevolgd de bevelen, die 
door de k_anaalbeambten in het belang· der 
scheepvaart-zullen worden gegeven. 

4. De grootste geoorloofde diepgang der 

vaartuigen bedraagt, behoudens de hierna om 
schreven uitzonderingsgevallen: 

voor de Zuid- Willemsvaart. . • • Ul0 M. 
voor de gekanaliseerde Dieze . • 2.10 M. 

Zoolang de waterstand in het buitenkanaal 
tusschen de schut~luis binnen het fort Oreve
coeur en de rivier de Maas lager is dan 1.40 M. 
boven herzien Amsterdamsch peil (N .A.P. ), 
gemeten aan de peilschaal aan de beneden- of 
buitenzijde V!:tn die schutsluis, bedraagt de 
toegelaten diepgang in dat buitenkanaal en in 
die sluis evenveel minder dan 2.10 M. als de 
waterstand lager is dan 1.40 M. boven N.A.P . 

Zoolang de waterstand op de gekanaliseerde 
Dieze hooger is dan 2.30 M. boven N.A.P., 
gemeten aan de peilschaal aan-de benedenzijde 
van sluis n°. 0 der Zuid-Willemsvaart te 's Her
togenbosch, bedraagt de toegelaten diepgang 
voor de gekanaliseerde Dieze evenveel meer 
dan 2.10 M. als de waterstand hooger is dan 
2.30 M. boven N.A.P. 

Indien de waterstand, gemeten · aan de in 
het vorige lid genoemde peilschaal, hooger is 
dan 2.60 M. boven N .A.P., bedraagt de toe
gelaten diepgang op het gedeelte der Zuid
Willemsvaart beneden sluis n°. 1 te 's Herto
genbosch evenveel meer dan 1.90 M. als de 
waterstand hooger is dan 2.60 M. boven N.A.P. 

Zoodra en zoo!ang de waterstand, gemeten 
aan de peilschaal aan de benedenzijde van 
sluis n°. 0, het peil van 2.30 M. boven N.A.P. 
overschrijdt, zal die waterstand dagelijks te 
8 uur des voormiddags aan die sluis; aan de 
sluis binn_en het fort Orevecoeur en aan de 
s!uis te Engelen (in de Heiiriettewaard) worden 
b.ekend gemaakt. V our de toepassing van de 
in de vorige leden vervatte bepalingen wordt 
de op die wijze bekend gem11akte waterstand 
geacht gedurende de daarop volgende 24 uren 
.onveranderd te blijven. 

5, De grootste snelheid, waarmede.de stoom
vaartuigen zich mogen bewegen, bedraagt per 
minuut: 

op de Zuid- Willemsvaart: 
u. bij meer dan 1.50 M. diepgang 150 M.; 
b. bij 1.50 M. diepgang en minder 180 M. ; 

op de gekanaliseerde D.ieze: 
a. bij meer dan 1.50 M. diepgan_g 180 M. ; 
b. bij 1.50 · M. diepgang. en minder 200 l\L 
6, De grootste geoorloofde afo1etingen der 

v lotten zijn : 
lengte . 10 M. 
breedte . . 5 M. 
diepgang . 1.50 M. 
De vlotten mogen met geen grootere .. snelheid 

vervoerd worden dan van 60 M. in de :minuut. 
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7. Als ligplaats voor vlotten worden aan
gewezen de verb!"eedingen in de Zuid- Willems
vaart, behoudens die van het kanaalgedeelte 
boven de sluis n°. 19 te Maasfricht. 
· In de gekanaliseerde Dieze moeten de v lot
ten ligplaats nemen op die plaatsen, waar de 
scheepvaart, noch de uitwatering daardoor 
kunnen worden benadeeld, ter beoordeeling 
van de kanaalbeambten. 

8. Hee grootste 'aantal vaartuigen, dat te
gelijk door een sleepboot mag worden gesleept, 
bedraagt ·zes voor de gekanaliseerde Dieze en 
vier voor de Zu·id- Willemsva,irt, met uitzon
dering van het vak tusschen sluis n°. 19 en 
de oude havenkom te Maastricht, waar slechts 
twee vaartuigen te zamen mogen worden ge
sleept. 

Twee vaartuigen elk van minder dan 15 ton 
(15,000 K.G.) laadvermogrn worden in den 
sleeptrein voor een vaartuig gerekend. 

9. Met afwiiking van artikel 5 van het Alge
meen reglement wordt bepaald, dat voor het 
kanaalgedeelte van de hoofdsluis te Maastricht 
tot de Belgische grens te Smeermaas de water
dichte borden; bo'orden of wanden ten minste 
-0.20 M. boven den waterspiegel moeten reiken. 

10. Het is verboden op de kaden van de 
oude en van de nieuwe havenkom der Zuid
Willemsvaart te Maastricht, grind, zand, kalk 
of andere dergelijke stofverwekkende materialen 
neer te leggen. 

Van het in het eerste lid vervat verbod 
kan door de ambtenaren van den Rijkswater
staat en de kanaalbeambten schriftelijk onthef
fing worden verleend, doch niet anders. dan 
voor een daarbij te bepalen termijn van ten 
hoogste acht dagen, voor het aanwezig doen 
blijven van de materialen en voor eenig daarbij 
aan te wijzen gedeele van de volgende ter
reinen: 

-. a. het deel van· de kade aan de oostzijde van 
dB" oude havenkom, voor zooveel gelegen v66r 
de eigendommen van de Koninklijke N eder
landsche Papierfabriek, noordwaarts van den 
oprit, gaande van· die kade naar de brug over 
de hoofdsluis, over eene lengte van 60 M. be
noorden dien oprit en op een afstand van meer 
dan 8 M. uit den voorkant van den kaaimuur; 

b. de kaden langs de nieuwe havenkom, voor 
zooveel gelegen op een afstand· van meer dan 
8 M. uit den voorkant van den kaaimuur. 

11. Met afwijking in zooverre van den derden 
volzin van artikel .15, eerste lid, van het Alge
meen reglement, is het verboden op de kanaal
vakken tusschen de sluizen n°. 7 en n°. 8 der 
Zuid- Willemsvaart en tusschen sl uis n °. 1 der 

Zuid- Willemsvaart en de schut- een keersluis 
·in de Dieze beneden · de spoorweghaven te 
's Ftertogenbosch, met de stoomfiuit, de scheeps
klok of den misthoorn, tusschen 10 uur 's avonds 
en 7 uur 's morgens geluidseinen te geven voor 
andere doeleinden dan tot het geven van sei
nen, bedoeld in de bepalingen tot voorkoming 
van aanvaring of aandrijving op de openbare 
wateren in het Rijk, die voor de scheepvaart 
openstaan. 

12. Het schutten met sluis n°.19 te Maastricht 
geschiedt als regel. alleen bij dag, en wel tus
schen de uren, die voor de verschillende maan
den zijn upgenomen in onderstaanden staat·. -· 

"URJ;:N. 

Januari. .. van 7 voormiddagtot5½.namiddag. 
Fe bruari. . ,, 6½ ,, 6 
Maart.... fl ,, 6½ 
April . . . . ., 5 _ ,, 7½ 
Mei ..... ,, 4½ ,, 8½ 
Juni. . . . . ,, 4 ,, 9 
Juli . . . . . ,, 4 ,, 9 
August11s . ,, 4½ ,, 8½ 
September 5 ,, 7½ _ 
October. . . 6 ,, 6½ 
November ,, 6½ ,, 6 
·December 7 ,, 5½ 

Bovendien zal door genoemde sluis des iiachts 
worden geschut voor zoover· de verkeersbe
langen dat vorderen en op de uren door- de 
kanaalbeambten naar behoefte bepaald. 

Wanneer vorenbedoelde nachtschutting is 
ingesteld, zijn de schippers, die niet genegen 
zijn daarvan gebruik te maken, verplicht om 
op door ·de kanaalbeambten aangewezen af
stand van genoemde sluis ligplaats voor hunne 
vaartuigen te kiezen of te verhalen naar de 
ligplaatsen, die hun door de kanaalbeambten 
.worden aangewezen. 

13. De schippers van geladen vaartuigen van 
meer dan 200 ton (200,000 K.G.) Jaadvermogen 
zijn na daartoe van de kanaalbeambten ontvan. 
gen · lastgev'ing verplicht om zoowel bij het 
invaren als bij het uitvaren van de sluis n°. 19 
te Maastricht gebruik te maken van de voor 
het sleepen bestemde kaapstanders en daartoe 
aan deugdzaam staaldraad, lang minsten'slOO M. 
en dik minstens 8 mM. bescliikbaar te stellen, 
dat tijdig met het eene uiteinde aan het vaar
tuig inoet zijn bevestigd. 

14. Voor vaartuig"en, welke ingericht zijn op 
het strijken. van schoorsteenen en masten: en 
die onder de gesloten ophaalbruggen te 's Her
to_qenbosch, over het benedenhoofd van sluis 
no. 0, bij de Veemarkt en bij den Orthenui_t-
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gang kunnen doorvaren; indien : de· schoor
steenen en masten zijn gestreken en vlagge
_stokken, davids of andere losse voorwerpen.zijn 
,reggenomen, worden die bruggen in den regel 
niet geopend of geopend gehouden. 

Het is verboden met zoodanige vaartuigen 
deze b_ruggen door te varen, als de masten of 
,schoorsteenen niet zijn ge~treken en voor
werpen als bovenbedoeld niet zijn weggenomen: 

Indien echter dat strijken of wegnemen door 
de aanwezigheid van deklast of door andere 
_omstandigheden, naar het oordeel van de water
staats- of-kanaalbeambten; te bezwaarlijk mocht 
zijn, kan door deze beambten on~heffing van 
vorenbedoelde verbodsbepaling worden ver

.leend. 
15. Indien de schut- en keersluis i~ de Dieze 

beneden de spoorweghaven te 's Herfogenbosch 
openstaat, moeten de. vaartuigen in het alge
meeu door de sluisopening vareu, welke· voor 
hen aau de rechter- of stuurboordzijde ge
legen is. 

Het is verboden door de andere opening te 
varen, tenzij met uitdrukkelijke toestemming 
van of bij aanwijzing door den sluiswacbter. 

Het verbod om de vorengenoemde sluizen 
van de eene of andere richting in te varen, zal 
worden kenbaar gemaakt overeenkomstig arti
kel 15 van het Algemeen reglemei:lt. 
- ,_Het is verboden, in de vorengenoemde slui
zen of tusschen de remmingwerken en _duk
dalven een ander vaartuig op te loopen ei:J. 
voorbij te vafen. 

16. Met de schutsluis binnen het fort Oreve
coeur wordt alleen geschut, in het tijdperk van 
1 Maart tot 1 November, van 'smorgens.5 uur 
tot 's avonds 7 uur en gedurende. het overige 
deel van het jaar, van 's morgens 6 uur tot 
's avonds 6 uur. 

Indien die sluis openstaat, is ·de vaart daar
door ook gedurende · het overige deel van het 
etmaal geoorloofd. 
. Het bepaalde in .het voorlaatste lid van arti'
kel 15, zoomede het verbod; verme_ld in het 
laatste lid van dat artikel, is alsdan ook op deze 
sluis van toepassing met dien verstande·, dat, 
indien door de sluis stroom loopt, de va,artuigen 
die v66r stroom varen, in bet algemeen het 
eerst door de sluis zullen worden doorgelaten. 
- . Het is verboden door het fort Orev_ecoeur te 
varen met een vaartuig, waarop vuur of licht 
is, indieri op de borstwering van dat fort, ten 
teeken dat daar buskruit wordt gekeerd, een 
roode vlag wordt getoond. 

In de grachten van vestingen, in verbin
ding. staande met de gekanaliseerde Dieze, mag 
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niet worden gevaren of stil g'elegen dan met 
toestemming van den eerstaanwezend officier 
der Genie. 

17. Artikel. 4, eerste lid, en artikel 31 van 
het Algemeen reglement zijn voor de vaart op 
het gedeelte van het kanaal, in artikel 1, sub 1, 
omschreven, niet van toepassing. 

18. Ovartreding van de bepalingen van dit 
Bijzonder reglement wordt, voor zoo·ver daar
tegen niet bij do wet of het Algemeen regle
ment straf is bedreigd; gestraft ills volgf: 

a. met hechtei:J.is van ten hoogste dertig dagen 
of geldboete van ten hoog'ste honderd ·vijftig 
gulden, de overtreding van artikel 12, artikel 13 
en artikel 15 en van artikel 16, derde en vierde 
lid; 

b. met geldboete van ten hoogste honderd 
gi,lden, de overtreding van artikel 10 en arti
kel 14 en artikel 16, laatste lid; 

c. met geldboete van ten hoogste vijfti_q 
gulden, de overtreding van artikel 9 ; 

d.- met geldboete van ten hoogste vijf en 
twintig gulden,. de overtreding van artikel 11. 

IL te bepalen, dat met het in werking t'reden 
vau- het sub I bedoelde i-eglement is vervallen 
het reglement, vastgesteld bij Koninklijk be
sluit van 9 Juli 1892 (Staatsblad n°. 175) en ge
wijzigd bij de Koninklijke besluiten van 9 Oc
tober 1903 (Sfaatsblad n°. 268) en 21 Februari 
1910 (Staatsblad n°. 72). 

Onze Minister voornoemd is belast met de 
uitvoering -van 'dit besluit, hetwelk in het 
Staatsbltid geplaatst en in afschrift aan .den 
-Raad van· State' medegedeeld zal worden.-

. 's-Gravenhage, den 2::isten_ September 1914. 

WILHEL::VIINA. 

De Ministe1: van Waterstaat, C. LELY. 

(Uitgeg. 10 Oct. 1914.) 

22 September 1914.- BESLU.IT, tot· vaststelling 
van· een bijzonder reglement van politie 
voor de scheepvaart op de rivieren berieden 
Rotterdam; tot in zee. 8. 458. 

WrJ WILHELMINA, ·,rnz. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 2-1 Maart 1914, ·n°. 242, ·Af
deeling Waterstaat; 

Gelet op de wet van· 28 FP.bruari 1891 (Staats
bltid no. 69) en op het Algemeen.,Reglement 
van politie voor .rivieren, kanalen, enz. oride·r 
beheer van het Rijk, vastgesteld bij Konink
lijk besluit van 13 Augustus 1891 (Btaatsblad 
no. 158) en laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk 
besluit' van · 16 December 1913 (Staatsblad 
n°. 445); 



411 22 S E P T E i\f B E K 1914 

Den Raad van State gehoord (adviPs van 
9 Juni 1914 n°. 26); 

Gezien het nader rapport van Onzen. voor
noemden · Minister van 18 September· 1914, 
n°. 252, Afdeeling Waterstaat; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
I. vast te stellen het navolgende 

BIJZONDER REGLEMENT VAN PO
LITIE voo~ de scheepvaart op de rivieren 
beneden Rotterdam tot in zee. 

Art. 1. Dit reglement is van toepassing op: 
a. den Rotterda1nschen Waterweg beneden de 

grenslijn tusschen de gemeente Rotterdam en 
de gemeenten Schieda1n en Pernis; 

b. de Noordgeul, Botlek en Brielsche 11,[aas; 
c. de monden der genoemde rivieren tot aan 

de lijn, gaande door de uitertonnen; 
d. de buskruithaven aan de Oostpunt van 

Rozenburg en de berghaven voor Rijksvaar
tuigen te Hoek van Holland. 

2. 1. Op elk zeeschip moet des nachts steeds 
een man op bet dek aanwezig zijn, die de 
wacht houdt en die bij het aanroepen van het 
vaartuig door het _ daartoe bevoegd gezag, ver
:i,licht is antwoord te geven. 
- 2. Deze bepaling geldt ook voor binnenvaar

tuigen met on tplofbare of lich t on t v lam bare 
stoffen .geladen, tenzij deze ligplaats hebben 
genomen in de buskruithaven. 

3. Vaartuigen, waarvoor de golfslag gevaar 0 

lijk kan zijn, mogen niet diepcr zijn geladen 
dan tot eene lijn, die bij geheel open vaartui
gen op 50 c.M. onder het boord, en bij vaar
tuigen, die met luiken kunnen worden gesloten, 
op 30 c.M. onder het boord ligt. 

2. Wanneer op een vaartuig verblindend 
·1icht gebruikt wordt bij het laden, lossen of 
andere werkzaamheden, mag dat licht niet 
buiten boord zichtbaar zijn, maar cloor een 
doelmatige inrichting alleen schijnsel werpen 
op het vaartuig en de bovengonoemde werk
zaamheden. 

4. ]. Het is verboden in het vaarwater te 
ankeren, tenzij met vergtinning en volgens 
aanwijzing van een der· in artikel 88 van het 
Algemeen Reglement·bedoelde ambtenaren van 
den Waterstaat of van het Loodswezen. Van 
dit verbod zijn uitgezonderd vaartuigen, dienen
de voor opnemingen en peilingen, baggervaar
tuigen en grondschouwen, werkzaam in 's Rijks 
dienst. 

2. Zoo:veel mogelijk moet vermeden worden, 
dat de vaartuigen dwars van elkander komen 
te: liggen .. 

3. Het is bovendien verboden te ankeren : 

a. van 200 M. boven tot 100 M. beneden het 
rivierwaarts verlengde van· de as der haven 
van Maassluis; 

b. op een afstand kleiner dan 10 M. uit de 
assen der !age dammen, •op den oever aange
geven door twee ruitbakens ; 
. c. op de plaatsen, waar zoodanig verbod door 
borden is aangewezen. 

4. Bij het ankeren worden de aanwijzingen 
gevolgd van de ambtenaren, met de handha
ving van- dit reglement belast. 

5. Het ten anker. komen van vaartuigen moet 
in het algemeen, zooveel mogelijk, aan dezelfde 
zijde van het vaarwater geschieden. , 

5. Artiket 8, tweede lid, van het Algemeen 
Reglement .wordt voor deze rivieren .gelezen 
als volgt: 

,, Vaartuigen van 73 d;M. of ._meer diepgang 
voeren bovendien, zoolang zij varende zijn, aan 
den fokkemast, bij dag vlag P van het inter
nationale seinboek en bij nacht drie, helder 
roode lichten, geheschen onder elkander op 
een onderlingen afst,md van niet meer dan 
0.50 M. Voor vaartuigen met minder ,dan 
n d.M. diepgang is het voeren van die seinen 
verboden." 

6. 1. Zeeschepen, geladen met ·ontplofbare 
of licht ontvlambare. stoffen, voeren, zoolang 
zij in de in artikel la en c genoemde wateren 
vertoeven, met afwijking van het bepaa\de · in 
artikel 48 van het Koninklijk -besluit . van 
15 October 1885 (Staat.•blad n'. 187); laafstelijk 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 27 Juni 
1912 (Staatsblad. n°. 194) bij dag in den voortop 
vlag B van het internationale seinboek,- en bi,i 
nacht twee helder roode lichten · op een onder
lingen afstand van ten minste 1 M., even hoog 
en ten minste 6. :WI. boven het scheepsboord 
geheschen. 

2. Ook binnenvaartuigen, geladen met ont
plofbare of licht ontvlambare stoffen, uitge
zonderd- die welke ligplaats genomen hebben 
in de buskruithaven, moeten des nachts de in 
het eerste lid van dit artikel bedoelde roode 
lichten toonen, welke lichten ten minste 3 M. 
boven. het scheepsboord worden gebeschen. 

3. Wanneer door mist,. sneeuwjacht of andere 
oorzaken het goed zicht belemmerd wordt, mag 
een vaartuig met ontplofbare of licht ontv\am
bare stoffen geladeri, de in artikel 1, a en c, 
genoemde wateren niet bcvaren, zoolang zijne 
vlaggen of licbten .niet· op een afstand van ten 
minste 500 M. gemakkelijk gezien kunnen 
worden. 

4. Indien op de Oostpunt van Rozenburg bij 
de buskruitbaven bij dag. een roode vlag is 
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geheschen en bij nacht, op een onderlingen 
afstand. van niet minder dan 0.50 M. en niet 
meer dan 1 M., twee helder roode boven 
elkander geheschen lichten branden, moeten 
de stoomvaartuigen hunne vaart zooveel ver
minderen als noodig is om nadeeligen golf
slag voor de in die haven aanwezige vaar
tuigen met ontplofbare stoffen te voorkomen. 

5. Een vaartuig, geladen met ontplofbare 
stoffen, vastgemeerd aan de in artikel 8 be
doelde Rijksdukdalven of boeien nabij den in
gang van de buskruithaven en elk binnen
vaartuig met onplofbare stoffen, vastgemeerd 
in de buskruithaven, moeten bij ·dag voeren: 

a. een aan een winkelhaak uitgezette witte 
vlag van ten minste 1.30 M. lang en 0.65 1\i. 
hoog, waarin in goed lees bare zwarte letters 
het opschrift ,,Buskruit" gesteld ·is ; deze v lag 
moet zijn geplaatst daar waar zij het best kan 
worden gezien, evenwel niet hooger dan 6 M. 
en niet lager dan 3 M. boven den romp ; 

b. een aan een stok boven het roer beves
tigde roode vlag van ten minste 1.50 M. lang 
en 1.00 M. hoog. 

7. 1. Het is verboden, tenzij met verguirning 
van Onzen Minister van Waterstaat, vaartui
gen van minder dan 78 d.M. diepgang. te leg
gen op de Rijksligplaats aan de dukdalven 
nabij den rechter oever beneden de berghaven, 
welke dukdalven nader zijn aangeduid door een 
bord, waarop het woord ,,Ligplaats" is gesteld. 

2. Vaartuigen mogen nooit met trossen, ket
tingen of op andere wijze aan de bovenbedoelde 
dukdalven warden vastgemaakt. 

3. Bij het aanleggen aan die dukdalven moe
ten, door het uitzetten van ankers en zoo 
noodig door het bezigen van een sleepboot, 
alle voorzorgen warden inacht genomen ter 
voorkoming van schade. 

4. :loolang het vaartuig eene ligplaats aan 
die dukdalven inneemt, moet het behoorlijk 
aan de zich bij de dukdalven bevindende meer
palen zijn vastgemaakt, ter beoordeeling van 
de ambtenaren, met de handhaving van dit 
reglement belast, op wier bevel ook een anker 
op stroom en achteruit een zwaar werpanker 
moet worden uitgezet. 

5. In het algemeen moet, zoowel bij dag als 
bij nacht, worden zorg gedragen voor het be
hoorlijk bevestigen en vieren op de vorenbe
doelde meerpalen en warden gezorgd voor 
oordeelkundige ligging van het roer. 

6. Het is verboden met een vaartuig langer 
dan vijftien uren op bovenbedoelde ligplaats 
te vertoeven. In bijzondere omstandigheden 
kan de Ingenieur voor het 6de rivierarrondis-

sement. te -Rotterdam een !anger verblijf a_ldaar 
toestaan. 

8. 1. Het is verboden, tenzij met vergunning 
van Om:en Minister van Waterstaat: 

a. binnenvaartuigen, die ontplofbare stoffen 
te laden of te lossen hebben, te doen over-. 
nachten of ligplaats te doen nemen, anders 
dan in de buskruithaven, behoudens het be
paalde in het zesde lid van dit artikel. 

Uit een binnenvaartuig geladen met ontplof
bare stoffen ten behoeve van · wrakopruiming, 
mag in de buskruithaven alleen dan overlading 
van ontplofbare stoffen plaats hebben, indien 
daarin geene andere binnenvaartuigen met ont
plofbare stoffen ligplaats hebben. 

Zoo noodig kan ten behoeve van wrakop
ruiming de in artikel 7, zesde lid, genoemde 
Ingenieur, op aanvraag van den betrokken 
Burgemeester, voor binnenvaartuigen met ont
plofbare stoffen de hoeveelheid van 500 K.G. 
niet te boven gaande, onder te stellen voor
waarden eene andere ligplaats dan in de bus
kruithaven toestaan; 

b. zeeschepen, die ontplofbare stoffen te los
sen of .te laden hebben, te doen overnachten 
of ligplaats te doen nemen. anders dan aan de 
boeien nabij den ingang der buskruithaven of 
aan de dukdalven aan den linker oever van 
Het Scheur beneden de buskruithaven. 

2. Wanneer een vaartuig, met ontplofbare 
of licht ontvlambare stoffen geladen, moet 
stoppen, mag het niet anders· stilliggen dan op 
een afstand van ten minste 300 1\i. van andere 
vaartuigen, behoudens de bevoegdheid van de 
ambtenaren met de handhaving van dit regle
ment belast, om een vaartuig met petroleum 
of andere alien geladen zoo noodig een min
deren afstand te vergunnen. 

3. Het is verboden, tenzij met vergunning 
van Onz(?n Minister van Waterstaat, de in dit 
artikel genoenide dukdalven of boeien te bezi-. 
gen tot het vastmeren van andere vaartuigen 
dan die on tplofbare stoffen te lossen of te laden 
hebben. 

4. Binnenvaartuigen met ontplofbare etoffen, 
gelegen in de buskruithaven, moeten volgens 
nadere aauwijzing door of van wege den com
mandant van het Korps geleiders van ont
plofbare stoffen zoover mogelijk van elkander 
verwijderd blijven. 

5. Binnenvaartuigen, die ontplofbare stoffen 
te laden hehben, mogen, zoolang zij .in de 
buskruithaven vertoeven, tijdens de aanwezig
heid van schepen met ontplofbare stoffen geen 
vuur of licht branden of licht ontvlambare 
stoffen aan board hebben. 
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6. Gedurende den tijd, dat de buskruithaven 
wegens uitdieping 0£ uitvoering van werken 
0£ tengevolge van vorst niet gebruikt kan 
worden, 0£ voor het geval in dezehaven geen vol
doende ligplaats meer aanwezig is, mogen de 
in het eerste lid bedoelde binnenvaartuigen 
aan de in dit artikel genoemde boeien nabij 
den ingang dier haven of aan de benedenwaarts 
daarvan staande dukdalven aan den .linker 
oever meren. 

· 7. De bepalingen, gegeven in het tweede, 
derd.e, vierde en vijfde lid van artikel 7, gelden 
ook· voor de in dit artikel bedoelde dukdalven_ 

8. De meerboeien, behoorende bij de in dit 
artikel bedoelde dukdalven, mogen alleen ge: 
bruikt worden bij het meren en afbalen van 
vaartuigen. Van deze boeien mag geen gebrnik 
worden gemaakt om bet yaartuig bij aankomst 
0£ vertrek, door het uitbrengen' van eell'"tros, 
te zwaaien. 

9 .. Vaartuigen, wier lengte en diepgang het 
meren aan de in dit artikel bedoelde boeien 
nabij den ingang van de buskruithaven toe
laten, mogen ·niet aan de dukdalven meren, 
tenzij de hierbedoelde boeien reeds zijn inge
nomen. 

10. Binnenvaartuigen, waarin of waaruit 
ontplofbare stoffen worden geladen of gelost, 
moeten zooveel mogelijk ligplaats nemen tus
schen het zeeschip. en den linker oever der 
rivier. 

11. Het is verboden, behoudens in de geval
len in bet zesde lid bedoeld, met een vaartuig 
langer dan acht ·en veertig uren aan de in dit 
artikel bedoelde boeien of dukdalven te ver
toeven. 

12. In bijzondere omstandigheden kan de 
in artikel 7, zesde lid, genoemde ingenieur een 
langer yerblijf aldaar toestaan. 
. 13. Zeeschepen, geladen met ontplofbare 

stoffen, mogen des nacbts alleen dan van de 
dukdalven . vertrekken, wanneer dat zonder 
zwaaien kan geschicden. 

9. Het is verboden met vaartuigen, die 
geen ontplofbare stoffen te. lossen of te laden 
bebben en niet tot den Rijksdienst of tot uit
voering van Rijkswaterstaatswerken bebooren, 
te liggen of daarmede te vecblijven binnen 
den afstand van 300 M. uit de buskruithaven, 
uit de nabij den ingang dier haven aan den 
linker oever van Het Scheur gelegen boeien 
en uit de beneden die haven aan dien oever 
staande dukdalven, alle in bet vorig artikel 
genoemd, beboudens bet gemaakte voorbeboud· 
in bet derde lid van dat artikel. 

10. 1. Het is verboden, tenzij met vergun-

ning van Onzen Minister van Waterstaat en 
beboudens bet bepaalde in het laatste lid : 

a. in bet veer Brielle-Maassluis, de Rijks- · 
aanlegplaats op Rozenburg tegenover Maassluis 
met daartoe behoorende werken, de Ri_iksaan
legplaats te Maassluis met den oostwaarts 
daartegen grenzenden basaltmuur, of den Rijks
veerdam op Rozenburg tegenover Brielle, te 
bezigen tot bet aanleggen of vastmaken van 
vaartuigen, welke niet tot den Rijksdienst of 
tot dien van het veer behooren ; 

b. de bergbaven, den aanlegsteiger langs 
den rechter oever van de Doorgraving aan de 
oostzijde van die haven en den aanlegsteiger 
langs den rechter oever van de Doorgraving 
op· ongeveer 300 M. bovenwaarts van de regis
treerencle peilscbaal, te bezigen tot bet aim
leggen, doen liggen of vastmaken van vaar
tuigen, welke niet tot den Rijksdienst of tot 
de uitvoering van Rijkswaterstaatswerken be
booren. 

2. De Ingenieur, in artikel 7, zesde lid, 
genoemd, kan bet voor niet langer dan 24 uur 
gcbruik maken van de sub a en b genoemde 
werken vergunnen. 

11. Het is verboden, tenzij met vergun
ning van Onzen Minister van Waterstaat, den 
aanlegsteiger voor de quarantaine even bene
den bet A niersgat te bezigen tot bet aanleggen 
of vastmaken van vaartuigen, welke niet tot 
den Rijksdienst of tot de in quarantaine lig
gende scbepen behooren. 

12. Het is verboden, tot het vastmaken, ver
balen of aanleggen van vaartuigen te bezigen : 
' a. de van lichttoestellen voorziene dukdal
ven; 

b. den dukdal£ Mbij den rechter oever bo
ven de haven van Maassluis bij de registree
rende peilscbaal; 

c. de niet van borden voorziene dukdalven 
langs den rechter oever beneden de bergha
ven, st~ande naast en tusscben de dukdalven, 
bedoeld in artikel 7 ; 

d. bet paalwerk naar en bij de registreeren
de peilscbaal aan den Hoek 1•an Holland. 

13. Het is verboden gedeelten der lading 
0£ ballast, in bet bljzonder dynamiet en andere 
ontplofbare stoffen, in het water te werpen, 
tenzij zulks in gevallen, waarbij het behoud 
v:m bet vaartuig 0£ de veiligbeid der omgeving 
van bet over boord zetten der lading of ballast 
afbangt, vergund wordt door den zicb aan 
boord bevindenden Rijksloods of anderen be-
ambte. ' 

14. 1. Het is a:m den schipper of aan de 
opvarenden van eenig vaartuig verboden : 
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a. dat vaartuig vast te maken, te doen· 
vastmaken -of vast te houden aan of te leggen 
tegen eeri zeeschip; over te gaan op of person en 
of goederen over te nemen van eeri zeeschip, 
behalve wanneer het zeeschip ter plaatse van 
lossing of bestemming geankerd of aldaar 
vooruit en achteruit behoorlijk vastgenieerd 
ligt; 

b. binnen den afstand van 5 M. met een 
zeeschip op of af te varen. 

2. Het is aan den schipper of aan de op
varenclen van een zeeschip verboden eenige 
krachtens sub la, van clit artikel verboden 
handeling toe te laten of daarvoor gelegen
heid te geven. 

3. De verbodsbepalingen van dit artikel 
zijn niet van toepassing ten aanzien van die 
hanclelingen of gedragingen, welke 

a.. noodig zijn voor het sleepen en het 
vastmeren van een zeeschip ter plaatse waar 
en ten tijcle waarop dit. moet geschieclen ; 

b, vereischt worden voor het aan boord 
brengen en afhalen van clen loods uf van an
clere personen, die krachtens wettelijk voor
schrift recht van toegang tot een zeeschip 
hebben; 

r. noodzakelijk zijn om hulp t11 verleeneii 
bij brand of in andere dergelijke gevallen, en 
voorts in alle gevallen, dat de ambtenaren der 
invoerrechten en accijnzen daartoe toestemming 
hebben gegeven. 

15. Met uitbreiding van artikel 88 van het 
Algemeen Reglement is de handhaving van 
dit Bijzonder Reglement ook opgedragen aai;i 
de ambtenaren der invoerrechten en accijnzen. 

16. Met uitbreiding van artikel 90 ·van 
het Algemeen Reglement zijn de 'schippers 
verplicht te gehoorzamen aan alle bevelen, 
welke hun tot uitvoering van dit Bijzonder 
Reglement of in het belang der goede orde of 
veiligheid door een der ambtenaren, bij arti
kel 88 van het Algemeen Reglement en bij het 
vorige artikel van dit reg1ement becloeld, wor
den gegeven. 

1 7. · Overtreding van de bepalingen van dit 
Bijzonder Reglement worclt, · voor zoover daar
tegen niet bij de· wet of bij het Algemeen 
Reglement is voorzien, gestraft als v'olgt: 

a. met hechtenis vnn ten hoogste dertig 
dagen of geldboete van ten hoogste honde,'d 
vi[)ftig gulden·, de· overtreding van artikel' 6 en 
artikel 14; 

I;. met geldboete van ten hoo~~te honde,·d 
gulden, de overtreding van artikel 2, artikel 3, 
:i.rtikel 4, eerste, derde en vierde lid, artikE>l 
13 en artikel 16; 

c. met geldboete van ten hoogste vijf e11, 
zeventi,q gulden, de overtreding van artikel 8 
en artikel 9 ; 
- d. met geldboete van ten hoogste vijftig 
gulden, de overtreding van artikel 7, artikel 10, 
artikel 11 en artikel 12; 

e. met geldboete van ten hoogste v~f en 
twintig gulden, de overtreding van arti kel · 4, 
tweede en vijfde lid.· · 

II. te bepalen, dat met het inwerking treden 
van het sub I bedoelde bijzonder reglement is 
vervallen het bijzonder reglement, vastgesteld 
bij Koninklijk besluit van 9 December 1903 
(Staatsbtad n°. 326), en gewijzigd bij de Ko
ninklijke besluiten vari 18 Maart 1908 (Staats
blad n°. 86), 23 ,Juni 1910 (Staat.~blad n°. 169) 
en 4 J anuari 1913 (Staatsblad n°. 3). 

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

's-Gravenhage, den 22sten September 1914. 

WILHELM:IN A. 

De .iliinister ~•an TVaterstaat,- C. LELY •. 

(Uitgeg. 10 Oct. 1914.) 

23 September 1914. }lrssrvE van den 11'.Iinister 
van Justitie aan de Commissarissen der 
Koningin in de provincien, betreffende 
het geven van toestemming tot het hou
den van loterijen. 

Ik heb de eer U HoogEdelGestrenge hierbij 
te doen toekomen een afschrift van een tot 
Hare Majesteit de Koningin gericht adres van 
de N ationale Commissie tegen het Alcoliolisme, 
alsmede afschrift van de naar -aanleiding vari 
dit adres door den Minister van Finaµcien en 
cloor mij, in overleg met den Minister ·v11n· 
Binnenlandsche Zaken, genomen beschikking. 

lk zou het op hoogen prijs stellen, indien 
U HoogEcle!Gestrenge de gemeentebesturen 
in Uw gewest met deze aangelegenheid zou 
wi!len in kennis stellen, onder uitnoodiging; 
dat ook zij voortaan in de door hen genomen 
wordende besluiten tot toestemming tot hot 
aanleggen en houden eener loterij steeds als 
voorwaarde zullen opnemen, de bepaling, dat 
alcoholhoudencle drunken niet als' prijzen of 
premien van de loterij zullen mogen· worden 
uitgeloofd. · 

Het zal mij bijzonder aangenaam zijn te 
mogen vernemen, of U HoogEdelGestrenge aan· 
dit mijn verzoek we! heeft willen gevolg geven.· 

De Minister van Justitie, B. ORT. 
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Leeuwarden, iB Juli 1914 __ -
Amsterdam, 

A.an. Hare Majesteit de K9nin[Jin, 

Geeft met verschuldigden eerbied te kennen: 
_ Sobrietas, Federatie vari R. K. Diocesane 

bonden tot bevordering der Christelijke matig
heid en tot bestrijding van het Alcoholisme. 

Enkrateia, Bond van Protestantsch-'Ch.ristelij
ke Drankbestrijders-vereenigingen, n.l.: 

N ationale Christen Geheel-Onthouders-Ver
eeniging, 

Nederlandsche Christen Vrouwen Geheel
Onthouders-Unie,. · 

N ederlandsche Vereeniging Hoop der Toe
komst, 
. Gereformeerde- Vereeuiging voor Drankbe

strijding, 
N ederlandsche Ohristen Geheel-Onthouders• 

Bond, 
Predikanten Geheel-Onthouders-Vereeniging, 

. Het Leger des Heils, 
Christelijke Onderwijzers Geheel-Onthou

ders- Vereeniging, 
Comm. v. Drankbestr. door Geheel-Onth. 

i/h Ned. Jong.-Verbond, 
Nederl. Vereen. tot Ohr. Verzorging van 

Drankzuchtigen, 
. Volksbond tegen Drankmisbruik, 

Ned, Vereen. totAfsch. v. Alcohol. Dranken, 
Algemeene N ederl. Geheel-Onthouders-Bond, 
Nederl. Onderw. · Propaganda-Club voor 

Drankbestrijdiag, 
. Internationale Order- of Good -Templars 

(1.0.G.T.), 
-Vereeniging v. Geheel-Ontboudcrs onder 

Nederlandscb Spoor- en Tramwegpersoneel, 
N ederl. Vereen. tot ·Herstel van Drankzuch

tigen (Hoog-Hullen), 
Geheel-On'thouders Propaganda-Club voor 

Post-, Telegraaf- en Telefoonambtenaren en 
beambten,-

.N eutrale Onafhnnkelijke Orde van Goede 
Tempelieren (1.0.G.T.N .); 
. Nederl. Studentcn Geheel-Onthouders-Ver. 

een., 
Artsen Geheel-Onthouders-Vereeiliging, 
R.-K. Vereeniging voor Geheel-Onthouders 

onder Ned. Spoor- en Tramwegpersoneel; 
'dat bet adressanten gebleken is, dat dikwijls 

in loterijen met liefdadige do.eleinden, onder 
de prijzen fleschjes of kruikjes alcoholhoudende 
dranken ,,anwezig zijn; 

dat, naar de meening van adressanten, dit 
ten zeerste afkeuring verdient,' omdat de 

mogelijkheid bestaat dat· op, deze wijze de;,e: 
dranken onwillekeurig komen in handen van 
person~n, voo~ wie ze bij uitstek gevaarlijk 
kunnen zijn -- jeugdigen, drankzuchtigen e. a. 
- en alle :controle daarop a priori buiten·ge
sloten is, terwijl het tevens leidt tot een sanc
tioneeren van de drinkgewoonten met al de 
gevolgen daarvan ; . 

redenen waarom adressanten, met elkander 
vereenigd in de ·Nationale O<immissie tegen: 
het: Alcoholisine, Uwe l\iajesteit verzoel~en 
voorstellen tot wijziging · van de Loterijwet 
1905 te doen, in <lien zin, dat geen toestem
ming · meer zal kunnen worden ·verleend 'tot 
het houden van eene loterij, waariri de prijzen 
o.m. ook in alcoholhoudende dranken bestaan'. 

'fWelli: doende enz. 
(get.) P. V.A.N DER MEULEN,. · 

N, C. A. Voo1·zitt~1·. 
J. HENRI LEDEBOER, 

N. C. A. Secretai·is. 
-V oor eensl uidend afschrift, · 

De Sec-r.-Gen. bij ket Depa-rtement van Justitie, 
H. C. DrrnssELHUIJS. 

De Minister van Jnstitio en van ·]'inancien; 
Gezien de .h-un vanwege de Koningin ver-• 

strekten last betreffende het verzoek van de 
Nationale Commissie tegen het alcoholisme, 
d.d. 16 Juli 1.1., tot wijziging van de Lotii'rij, · 
wet 1905, in dien zin, dat geen toestemming 
meer zal worden verleend tot bet houden van 
een loterij, waarvan· de prijzen o.m. ook in 
alcoholhoudende dranken bestaan ; 

Overwegende, dat het door adres'santen in 
dezen beoogde doe!, dat ook de instemming der 
Regeering heeft, eveneens althans voor de· 
groote · meerderheid der loterijen, zonder wets
wijziging bereikbaar is ; · 
· Geven adressante te kennen: 

dat zij niet voornemens zijn tot de gevraagde 
wijziging der loterijwet 1905 de noodige stappen · 
te doen, doch dat zij zullen bevorderen, dafin ·. 
iedere voortaar. te verleenen toestemming tot 
het aanleggen en houden eener loterij de voor- · 
waarde zal worden opgenomen, dat alcoholhou
dende dranken niet als prijzen· of premien' 
zullen mogen worden uitgeloofd," · 

's-Gravenhuge, den 11 September 1914. 
De Ministers voornoemd, 

(get.) B. ORT. 

BERTLING. 

Voor eensluidend afschrift, 
De Seci:.·Gen. bij het Deparle,nent van Justitie. 

· H. O: DRJ<;SSELIIUIJS. 
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24 September 1914. BESLUIT, houdende tijdelijke 
opheffing van het verbod, van uitvoer van 
Gubeben, S. 459, 

. WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Oorlog, van Financien en van Landbouw, 
Nijverheid en Handel van 19 September 1914, 
Kabinet, Litt. 0 96 ; van 21 September 1914, 
afdeeling Invoerrechten, n°. 160 en van 22 Sep· 
tember 1914, n°. 13823, afdeeling Handel; 

Gezien Ons besluit van 7 Augustus 1914 
(Staalsblad n°. 381); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Het verbod van uitvoer van Cubeben, uitge

vaardigd bij Ons bovengemeld Besluit, is 
tijdelijk opgeheven. 

Onze Ministers van Oorlog, van Financien en 
van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, 
'ied~r voor zooveel hem betreft, belast met de 
uitvoering van dit besluit, h_etwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 24sten September 1914. 
WILHELMI~ A .. 

De Jlinister van Oorlog, BosBOOM. 
De Minister van Financien, BERTLING, 

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

(Uit,qeg. 25 Sept. 1914.) 

24 Seyitembe,· 1914. BESLUIT, houdende v:er
bod van uitvoer van briketten. S,. 460. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

O11erwegende, dat het in het belang van den 
Staat noodig is, den uitvoer van briketten te 
verbieden; 

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

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Oorlog, van l!'inancien en van Landbouw, Nij
verheid en Handel van 16 September 1914, 
Kabinet, Litt. R91, van 18 September 1914, 
n°. 165, afdeeling Invoerrechten en van 19 Sep
tember 1914, n•. 13526, afdeeling Hande_l; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
22 September 1914, n°. 40); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 22 September 1914, 
Kabin<lt, Litt .. I97 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Eenig artikel, 
De uitvoer van briketten is verboden van 

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

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

Onze Ministers van Oorlog, van Financien 
en van _Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, 
ieder voor zooveel .hem beireft, belast met de 
uitvoering van dit besluit,. dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waar~an afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage,. den 24sten 8eptember. 1914. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, BosBOOl\L 
De Minister van Financien, BERTLING •. 

De lliin, van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
.TREUB. 

( Uitgeg. 25 Sept. 1914.) 

24 September 1914. BESLUIT, houdende verbod 
van nitvoer van lijnzaad, kool- en raap• 
zaad, andere oliezaden (uitgezonderd karwij-. 
zaad, mosterdzaad en blauwmaanzaad), 
11ieel van rijst en ,·ijstafval, 11ieel van peul
vruchten, lijnkoek en lijnmeel, raapkoek en 
,·aapkoeken11ieel, grondnootenkoek en grond
notenmeel, katoenzaadkoek en katoenzaadmeel, 
andere krachtvoederkoeken, alsmede. meel en 
afval daarvan, gedroogde pulp en suikerpulp, 
gedroo_qde spoeling, boslel . of bierdraf en 
i•leeschmeel. S, 461. 

WrJ WILHELMlN A, ENZ. 

Overwegende, dat het in het belang van den 
Staat noodig is, den uitvoer van lijnzaad, kool
en raapzaad, andere oliezaden (uitgezonderd 
karwijzaad, mosterdzaad en blauwmaanzaad), 
meel van rijst en rijstafval, meel van peul
vruchten, lijnkoek en lijnmeel, raapkoek en 
raapkoekenmeel, grondnotenkoek en grond
notenmeel, katoenzaadkoek en katoenzaadmeel, 
andere krachtvoederkoeken, alsmede .meel en 
afval daarvan, gedroogde pulp en suikerpulp, 
gedroogde spoeling, hostel of bierdraf en 
vleeschmeel te verbieden; 

Gezien de wet van 3 Augustus 1914 (Slaats
blai n°. 344); 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Oorlog, van lt'inancien en van Landbouw, 
Nijverheid en Handel van 15 September 1914, 
Kabinet, Litt. E 9•; 17 September 1914, n°, 120, 
Invoerrechten, en 18 September 1914, n°. 13366, 
afdeeling Handel; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
22 Septe~ber 1914, n°. 47); 

Gezien_ het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 2:l September 1914, 
Kabinet, Litt. Ke,; 

Hebben goedgevonden en versiaan te be
palen: 

Eenig artikel. 
De uitvoer van lijnzaad, kool- en raapzaad, 
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3:nilere . oliezadeu (uitgezonderd karwijzaad, 
mosterdzaad en blauwmaanzaad), ._Jlleel van 
rijst _en rijstafval; meel van peulvruchtim, lijn
ko!lk en lijnmeel, raapkoek en raapkoekenmeel, 
grondnotenkoek en grondnotenmeel, . katoen
z_aadkoek en ka.toenzaadmeel, andere kracht
v:oederkoeken,. alsmede meel en_ afval daarvan; 
gedroogde pulp en snikerpulp, gBdroogde_spoe
ling, hostel of bierdraf en vleeschmeel _is. ver-
09den van deri' dag der afkondiging van d.it 
Besluit. 

Wij behoudens Ons v:oor_dit verbod tijdelijk 
op. te heffe;;_ of .in bijzondere_gevallen daar_van 
onthefling te doen verleenen. 

Onze Ministers van Oorlog, van Financien 
en van· Landbouw, Nijverheid en Randel z'ijn, 
ieiler voor. zooveel herri betreft, belast met de 
uit_voering van dit besluit, dat in het Staats·· 
blad zal worden geplaatst en waarv811 afschrfrt 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

. '.s-Gravenhage, den 24s'ten September 1914. 
Wl~HELMIN A. 

De Ministe~ van Oorlog, Bosnoo~r. 
De lvli_nister: van Financiiin, BERTLlNG. 

De Min. vaii L_andbouw, Nijvei·heid ·en· Handel, 
. Tirnun. . 

(Uitgeg. 25 Sept. 1914.) 

25 September 1914. BESLUIT,-houdende ver
bod van uitvoer van suikerbieten en katoen
afval.. S. 462 .. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

.. Over.wegende, dat het in het belang van den 
Staat noodig ·is, den uitvoer van suikerbieten 
e~ kat~enafval te verbieden,i . · · · 

Gezien· de wet van 3 Aug_ustus 1914 (Staats
b(ad n~.- 344).; 

Qp . _de. v<:>ordradit v.an Onze Ministers van· 
Oorlog,. van.,_Financien en. van Landbouw, 
Nijierheid ~~ Handel van ·24 September 1914, 
Kabin~t L~. R 9' ; · · · 

Deu· Raad ,au State :gehoord (ad vies ·van 
25 .. September 1914,' n°. l);. · _· · · 
;·Gezien. het nader ~apport ~an Onze voor-. 

n~eµ:ia.e: : Min~sters,, vall 25. _Septe~ber 1914', 
Kabinet, Litt.· X98.;. . . . . . . . . .. . _

··He!J~en goedgevonden en ve;staan te bep~len: 
. . . .. .. _ _Ee?"-ig. ar,tik~l. . , , : . 
De uitvoer van suikerbieten en katoenafval· 

is:;y,erbod(!!!, van,_ den_. dag -der. afkondiging :v~n-
dit· besluit. · ,_ . : . ,. .,. 

Wij beholiden Ons voor dit verbod tijdeHjk 
o_p-:te h~ffen of. ill bijzondere:g~:vallen .da;r~an 
ontheflillg te doen veriee~en:,: _:,:-· •' ,: •·· ' 
.. Onze_ M\niste~s van :ooriog: ~vaI),)l1jn;in~i~~

e;; van Landbou~. Nij;ei-heici"im i'i:a~_del. ~ijn, 

1914. 

ieder voor zooveel hem betreft, belast met,de 
uitvoerlng van· dit beslU:it, d·at. ji{ het Sta~ts
blad zal }VOrden gepbatst en w~a~va~ afs~hrif( 
zal wo~·a.en gezonden aan' den Raad v·all Staie:' 

-'s-Gravenhag~, den 25sten September. 1914 .. 
... . . :WILIIEL_MIN A.' 

De Minister van . 0orlog,- · ·. BosnooM. · 
De Minister van Financii!n, · Bi!:RTLING. 

D_e· Min .. v~n Lg,ndb~1~1~! Nij,verheid en Ha~del, 
TREUB. 

(Uitgeg. _25 Sept, 1914.) 

25· Septinib;r 1914 .. -BESLUIT, tot het in staat 
. . van beleg verklare_i;i_ van verschillende ge-

meenten. S. ~63: _ ,, 
WIJ WILHELMINA, ;ENZ. ' 

Op de voq~dracht van den Raad van,Minis-
ters van 25 September 1914 ;: · . 

Gelet op art. 1 van d~. wet van 23 Mei 1899 
(Staatsblad no._ 128);. . 

G~zien. Ons Besluit van 30 Juli 1914. n°. 72 : 
.Overwegende, dat de te'genwoordige o~stan: 

digheden het noodzakelijk m1k•m, bijzondere 
maatregelen to kunnen nemen tegen de~ .toe
nemenden smokkelhandel in artikelen, waarvan 
de uitvoer verboden is; . . . · .· 

Habben 'goedgovonden en verst~an. te ·_b,e-
palen: . · · · .. 

met ingang van heden worden in staat van 
beleg verklaard. de · navolgende gemeenten of 
gedeelten van gemeenten ;, . 

in de p1·ovincie Friesl,tnd ·, · 
. Schiermonnik;oog; . . · ·· 

.· in de pro_vincie G,·oningen: · . 
W ~rffum ,(voor ·zooveel betreft het onderdeei'. 

Rottum~roog),-. :)J'in;te~wolde, ·, Beerta, Nieuwe-
1:')chans,_' ~ellingwolde; Vlagtwedde ; .. 

in __ de provincie Drenthe: 
Emmen, Schoonebeek, Dalen, O_oevord,en ;-

·in de provincie 0verijssel: . ., 
.Gr~msberge"Il, Harde~berg (Staci,), ·Rarden

berg fA~bt,), Vriez~nveen, Tubbergen: o·ot.' 
. I~arsu~. Denekamp, Weerselo, Oldenzaal,-Los'.: 
ser, Enschede, Lonn'?ker, Raaksbergen; .. . . 

· · in ·ae provi1i~ie qelderl;nd '.· · · · · 
. Eibergen·, Groen.lo, Winterwijk, Aalten, Lich
: tenvoorde, .Wisch, . Dinxperlo; · Gendrlrigei{~ 
Bergh, Didam, Zevenaar, Ubbergen, Nijmegen, 

: Groesbeek, 'Reumeri ;·' ) -
in de pi·ovincie Limbu,·g : 

.. Mo_ok . en.,, Mid_d_ela~r, , Ottersn,m, Gennep,. 
-~erge_n,; , .. ·: .__ . , . ,. .. . . .,_ 

.-,, .. in.de provi11c,ie -Zeelan!J:. ,,,. . 
' · ·.-Rm~~d'.Sath (v.oor zo~veei.1;>'.etreft het ~~der-
_ ciii'ei Vtilcli:~r~P~~ei-). ·:·. ·:':,. _- •, 
I ·,.Onze Minist!)rS :~an .. o·orlog, van Marin~. v~n 

. .,., \. . • ·. . ' ~- t'' < •••• , :, ' • -_ ,. : ~ 

27 



1914 28- 30 ' S E P T E M B E R. 418 

Buitenlandsche Zaken, van Justitie, van Bin
Iienlandsche Zaken,van Financien, van Wate~
staat, van Landbouw, Nijverheid en Handel en 
van Kolonien zijn, ieder voor zooveel heni be
treft, belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage'; den •;25sten· ·September 1914. 
WILRELMIN A.. 

De Tijdelijke Voorz. van den Raad van Ministers, 
·coRT V. D. LINDEN. 

(Uitgeq. 25 Sept. 1914.) 

28 September 1914. BESLUlT, houdende mach
tiging tot uitgifte vS:-n ;chatkistp.rome.sien 
volgens de wet van 5 December 1881 
(Slaatsblad n°. 185). S. 464. . . 

28 September 1914. BESLUIT, tot aanvu!ling 
van het Koninklijk besluit van 5 October 
1909 (Staatsblad n°. 333), tot uitvoering van 
artikel 22 en artikel 23, 8ste en 9de lid, 
der Schepenwet. S. 465. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordrac'!J.t van Onzen Minister van 

Landbouw, Nijverheid en Handel van 25 Sep
tember 1914, n°. 5746, afdeeling Nijverheid; 

Gelet· op artikel 23, 8ste lid, van de Schepen-
wet; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Eenig artikel. 

Aan artikel 19 van het Koninklijk besluit 
v_an 5 October 1909 (Staatsblad n°. ·333) wordt 
een derde lid toegevoegd, luidende : 
· 3. Aan den schipper of oud-schipper ter 

zeevisscherij kan telken jare· door Ons een mi
nimum van vacatiegelden, van ten hoogste 
f 780 per jaar, worden ·gewaarborgd. 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Randel is bela~t met de uitvoering van dit be
sluit, hetwelk gelijktijdig in het Staatsblad en 
in 'de Staatscourant zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 28sten_ September· 1914. 

WlLHEL'i\11NA. 

De Min. van· Lanabouw, · N ijverlie,i_d ·e~ H a,-idel, 
TREUB. 

(Uitgeg. 6 .Oct. 1914.) 

30 September 1914. BESLUIT, ter uitvoering van 
artikel 2 der wet van 2 April 1909 (Staats: 
blad n°. 89), tot regeling vari de vodgdij 
over den minderjarigen Koning.· S. 466. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. . 
· Gezien de wet van 2 April 1909 · (Staatsblad 

n°. 89), tot regeling van· de voogdij over den 
minderjarigen Koning; 

Overwegende, dat ten gevolge van het over: 
lijden van den heer Jhr. Mr. J. Ro ELL aanvul
ling noodig is van Ons besluit van 8 April 1909 
(Staatsblad n°. 103), tot aanwijzi.ng van leden 
van den Raad van Voogdij, geroepen om Onzen 
beminden Gemaal als Vader-Voogd ter zijde te 
staan '; 

Den· Raad van State gehoord·- (advies van 
22 September 1914, n°. 34); 

Gezien het rapport van Onzen Minister ·van 
Birinenlandsche Zaken van 29 September 1914, 
V. A, Kabinet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
als lid: van vorenbedoelden Raad van Voogdij 

aan te· wijzen den heer Mr. P.A.. V. Baron V.A.N 
HARINXM.A. ~'HOE SLOO'l'EN, Onzen Commis
saris in de· provincie Fries/and. 

Onze Minister vai:t Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, waar
van afschrift' zal worde~. gezonden aan de beide 
Kamers der Staten-Generaal, aan den Raad van 
State en aan de Algemeene Rekenkamer en 
hetweik in het Staatsblad zal wotden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 30sten September 1914. 
WILHELMINA. 

De 111 inister van Binnenlandsche Zalcen, 
ti,jdelijk Voorzitter van den Raad_ van ;l/ inister~, 

00R.T V,' D .. LINDEN. 
(Uilgeg. 10 Oct. 1914.) 

30 September ·1914_ BESLUIT, houdende bepa
lingen omtrent het gelijktijclig genot van 
burgerlijke en militaire bezoldiging door 
burgerlijke ambtenaren en andere doorloo
pend of voor een bepaald werk in 's Rijks 
dienst werkzame personen, die zich buiten
gewoon onder de wapenen bevinden; irige
volge bet Koninklijk beslu_it van 31 Juli 
1914, n°, 89. S. 467. 

WTJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de gemeenschappeiijke . voordracht van 

Onze 1\1:inisters van Oorlog, ·va:h Marine, van 
Buitenlandsche Zaken, van Justitie, van 
Binnenlandsche Zaken, van ·Financiiin, · van 
Waterstaat, van Landbouw, Nijverheid en 
Handel en van Kolonien van 28 September 
1914, lste Afd., n°. 286; · . 

Den Raad van State gehoord (;idvies van 
·29 September 1914, n°. 15); 

Gezieµ het nader gemeehschappf'lijk rapport 
van Onze voornoemde Ministclrs van 30 Sep
tember 1914, Ist-e Afd., n°; 59; 

E;ebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 
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Art. 1. Burgarlijke ambtenaren en andere 
doorloopend of voor een bepaald werk in, '.s Rijks 
dienst werkzame personen genieten - voor 
zoover zij vanaf l October 1914, bij de gemobili
seerde strijdmacht anders dan voor eerste 
oefening onder ,de wapenen zijn - van af dieil 
datum bezoldiging aan hun burge1•lijk ambt 
of hunnen burgerlijken dienst . verbonden, 
indien en voor zoover deze hooger is dap_,H,E:~~ 
geen zij in militairen dienst als soldij, jaarwedde 
of traktement genieten·. 
, 2. Aan burgerlijke ambtenaren ·en andere 

doorloopend of voor een bepaald werk in 'sRijks 
dienst werkzame personen, wier bezoldiging 
over de maanden Augustus en September op 
grond van Onze Besluiten van 3 Mei 1904 
(-Staatsblad n°. 103), van 4 Juni 1907 (Staats
blad n°. 142) en van 2 October 1908 (Staatsblad 
n°. 309), geheel of gedeeltelijk is ingehouden, 

. zullen de ingehouden gelden alsnog worden 
uitbetaald, tenzij zij voor eerate oefening onder 
de wapenen -waren. 

3. Dit besluit treeclt in werking op den 
tweeden <lag na dien der dagteekening van het 
Staafsblad en van de Staatscourant, waarin het is 
geplaatst. 

Onz.e :Ministers van Oorlog, van Marine, van 
Buitenlandsche Zaken, van Justitie, van Bin
nenlandsche Zaken, van Financiiin, van Water
staat, van Landbouw, Nijverheid en Handel en 
van Kolonien zijn, ieder voor zooveel hem 
betreft, belast rriet de uitvoering van dit besl uit, 
hetwelk 6elijktijrlig in het Sta.1,tsblad en in de 
Staatscourant zal worden geplaatst. en, waarvan 
afscbrift zal worden gezonden aan de onder
scheidene Ministerieele , Departementen,- aan 
den Raad van State en aan de Algemeene 
Rekenkamer . 
. . 's Gravenhage, den 30sten September 1914. 

WILHELMINA. 

· De Minister van Oorlog, BosiiooM. 

De Min. 11an Marine, J. J. RAMBONNET. 

De .ilf inister. van Buitenlandsche, Zaken, 
J. LOUDON. 

,De J!Jinister van Justitie, B. ORT. 

De' JJ1inister van Binnenlandsche Zaken, 
. CORT v. D. LINDEN. 

De· Minister van Financien, 
·De· Minister van _Waterstaat, 

BERTLING, 

C. LELY. 

De JJ1in .. van Landbou'!-'1, Nijver~id en Hanif,el, 
. , .. TREUB. 

De Min. van Kolonien, TH. B, PLEYTE. 

(Uitgeg. 2 Oct. 1914.) 

1 October 1914. BESLUIT, tot Dadere wijziging 
van het Zuiderzee-visscherijbesluit. S. 468 .. 

WrJ WILHEL:\LINA, 1~N·z. 

Op de voordracht van Om:en Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 4 Sep
tember 1914, n°, 5877, Afdeeling Nijverheid; 

Gelet op de Visscherijwet (wet van 6 Octo
ber 1908, Staatsblad n°. 811); gewijzigd bij de 
_1\1:et .. V)!.J;l,; ,8, • .B'!lhruaFi -•1912 ,-(Staalsblad no. 66) 
en op het Zuiderzee-visscherijbesluit (Ons be
sluit van 26 J uni 1911, Staatsblad n°. 16:2), 
laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit van 14 
April 1914 (Staatsblad n°. 174); 

Den Raad van State gehoord (ad vies van 22 
September ]914, n°. 44); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 29' September 1914, 
n°. 5781, afdeeling Nijverheid; 

Habben goedgevonden en verstaan : 
-Art. I. In· .artikel 4bis, lid 1 van het Zui

d~rzee-visscherijbesluit wordt de punt ach ter 
letter c vervangen door een ·komma:punt. 
Aan dat lid. wordt bet volgende toegevoegd : 

,,d. van l October tot 28 Februari' met alle 
vischtuigen bij den mond van de Hierdensche 
beek, binnen de door Onzen Minister- vast te 
stellen grenzen." 

-Art IL Dit besluit treedt in werking op den 
tweeden dag na <lien der dagtee!rnning van bet 
Staatsblad en van de Staatscourant, waarin 
het is geplaatst. 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel· is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad en gelijktijdig 
in de Slaalscow·ant zal worden geplaatst en 
waarvan afs~hrift zal wordeu ·gezondeu aan 
den Raad van State. 

's-Gravenhage, den ·Isten October- 1914. 

WILH EL MIN A. 

De Min. van Landbonw, Nijverheid e1i Handel, 
TREUll, 

(Uilge_q. 7 .Oct. 1914.) 

1 October 1914. BEsLUIT, houdende beslissing 
dat een begrootingspost in den vorm 
eener uitgave voor bijstand voor de anib
tenareri van den burgerlijken stand, maar 
in ·werkelijkheid bestemd om den gemeente
secretaris, wiens jaarwedde in afwijking 

- , van .'s Raads advies, door Gedep. Staten 
, onder, goedkeuring der Kroon was bepaald 
op/2800.-, langs een omweg toch/200.

: meer te doen genieten, zijude- f 3000.-, 
het bedrag waarop, -naar 's Raads meening 

, die. jaarwedde bepaald had moeten· zijn, 

27* 
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: do strekking heeft om de bevoegdheid, 
door art. 104 der Gemeentewet aan eene 
hoogere autoriteit toegekend, over te bren
gen op den . Raad, en om die reden niet 
·kan worden goedgekeurd . 

. WIJ WILHELMINA, ENZ. 

. Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
den Raad der gemeente Almelo tegen het besluit 
van Gedeputeerde .Staten ·van Overijssel van 
8_ Juni 1914, 2e-Afd. nQ. 390312490, waarbij 
goedkeuring is onthouden aan de begrooting 
dier gemeente voor het dienstjaar 1914; 

Den Raad van State, Afd. voor de Geschil
le_n van_ Bestuur, gehoord, advies van 9 Sep
tember 1914, n°. 355 ; 
_ Op. de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken van 29 September 1914, 
n°. 7909, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Over1Vegende : dat Gedeputeerde Staten bij 
bovengemeld besluit aan de begrooting der 
gemeente Alrnelo voor 1914 de goedkeuring 
hebben onthouden, uit overweging, dat op 
deze begrooting onder het op art. 27 der uit
gaven uitgetrokken bedrag voorkomt een post 
van f 200.- voor bijstand voor de ambtenaren 
van. den burgerlijken stand, welke post door 
Burgemeester en Wethouders is voorgesteld 
tell" einde, zoolang 'door Gedep. Staten :de jaar- · 
wedde van den Secretaris niet wordt vastge
steld _op het bedrag door den Raad gewenscht, 
dien ambtenaar toch eene bezoldiging tot be
doeld bedrag te verzekeren ; dat hier dus een 
bedrag op de begrooting is gebi'acht niet om 
een uitgaaf te\ bestrijden die . in het belang 
der gemeente wordt geeischt, waar om op die 
wijze aan den Secretaris. eene hoogere bezol
diging te kunnen toekennen d;n het bedrag 
waarop. h:et gezag aan hetwelk de regeling dier 
bezoldiging is opgedragen, haar heeft bepaald; 
da~ een post, om deze redenen _in _de begroo
ting· opgenomen, niet kan worden toegelaten ; 
dat de Secretaris aan den gemeenteraad en 
aan i Gedepute'erde Staten heeft medegedeeld 
het hun toegekende -hedrag ad f 200.- niet 
te kunnel! aanvaarden; dat het derhalve vast
s.ta;it .dat bedoeld bedrag niet zal worden .uit
beta!!old; dat. echter de Raad, door- Gedep. 
S_taten. ,da.a_rtoe uitgenoodigd, geweigerd heeft 
deJ1en , po~t van. de· begrooting ·af ,te voeren; 
dat: d9or den Raad zijn•,geschrapt de door Bur
gemeester . en· 'iV:ethouders. op de _ontwerp-be
gr_ooting gebrach_te - posten .:voor .,uitbreiding 
van· het_·politie,corps met .drie-ag~nten, eene 
1?-itqreiding Jyelk{!_. blijkens .,de memo;i~ .. van 
toeJ\qhting, . d9or , den B·urgemeester -beslist 
noodzakelijk ,wordt · .geacht;: dat ,he! politie-

corps der gemeente Almelo -bij een zielental 
van rnim 22000 bestaat nit twee inspecteurs 
en 19 agenten ; dat de inspecteurs zijn belast 
met administratieve werkzaamheden, contr6le, 
het'geven van onderricht aan het personeel, het 
toezicht op de naleving van verschillende bijzon
dere wetten enz., zoodat voor ·den eigenlijken 
surveillance-dienst maar · 19 agenten beschik
baar zijn, zijnde nog niet een per lO0inwoners; 
dat de ag!lnten per-week een vrijen dag hebben 
en 10 dagen verlof per jaar en dat de dienst 
is ingedeeld volgens het drie-ploegen-stelsel; 
dat, gelet op deze omstandigheden, in het bij
zorider het aantal agenten beslist onvoldoende 
moet worden geacht, -daar onder de geldende 
dienstregeling en bij de tegenwoordige sterkte 
surveillance buiten het bebouwde gedeelte der 
gemeente in'het geheel-niet kan plaats hebberi, 
zoodat een groot deel der ingezetenen en hunne 
eiiendommen zonder eenige bescherming wor
den gelaten; dat, om een behoorlijk toezich t 
ook buiten de_ bebouwde ko~ te verzekeren, 
uitbreiding van het politie-corps noodzakelijk 
is, en dat, om althans eenig toezicht te heb
ben, eene uitbreiding ·reeds. aanstonds met 
3'agenten we! als minimum-eisch moet worden 
beschouwd; dat de gemeenteraad, daartoe 
door Gedeputeerde Stat()n uitgenoodigd, heeft 
geweigerd de gelden, voor_ eene uitbreiding 
van het politie-corps met drie agenten vereischt, 
op de begrooting. te brengen; 

dat van dit besl.uit de Raad der gemeente 
Alrnelo. bij Ons ·in beroep is gekomen, daarbij 
aanvoerende, dat de : Raad, overeenkomstig 
art. 104_der Gemeentewet_door Gedep. Staten 
van Overi,jssel gehoord omtrent het bedrag 
waarop. de jaarwedde van den secretaris der 
nieuwe gemeente Alrnelo behoorde te worden 
vastgesteld, eenstemming heeft te kennen ge
geven dat aan dezen ambtenaar, ter belooning 
der zeer OJ:!lvangrijke en belangrijke werk
zaamheden·, welke de betrekking van Secretaris 
vergt, een bedrag van f 3000.- als jaarwedde 
behoorde te worden toegekend; dat met zeker
heid mag worden gezegd dat de werkkring 
van den Secretaris der gemeente· A/nielo van 
den_ betrokken. functionaris meer tijd en moeite 
vergt clan eenig_ antler am btenaar dier gemeente 
in zijneri werkkring_ behoeft te besteden; dat 
des'niettegeristaande verschillende andere amb
tenaren --de;· gemeente Almelo eene · hoogere 
bezoldiging ~ clan f. 3000_- genieten; dat de 
Raad dari-''ook aanvankelijk- heeft willen voor
stellen -de jaar,wedde :· van -den Secretaris-te 
bepalen op f 3200,..,,., doch daarvan heeft afge
zien om redooen, die --geen verband houden 
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met de praestati_en die van dien ambtenaar 
worden gevergd, en die daarom verder onaan
geroerd kunnen blijven; dat de Raad durft 
volhouden beter dan Gedeputeerde Staten kun• 
nen beoordeelen welke jaarwedde aan den 
Secretaris voor zijne werkzaamheden toekomt 
en d~n ook ten zeerste verwonderd is geweest 
over bet feit, dat laatstgemeld college zonder 
opgave van eenig argument gemeend heeft 
bet door hem voorgestelde bedrag te moeten 
verlagen tot J 2800.- gelijk geschied is ; dat 
de Raad, overtuigd, dat de Secretaris met eene 
jaarwedde van f 2800.- onvoldoende wordt 
beloond en niet ·ga~,rne eeri bekwaam ambte
naar willende verliezen, den door Gedepnteerde 
Staten gewraakten post ad J 200.- op- de be, 
grooting heeft uitgetrokken, ter belooning van 
de diensten van den hoofdambtenaar ,an bij
stand voor de huwelijksamhtenaren van den bur
gerlijken stand, waartoe de beer ATEM.A., tevens 
gemeente-secretaris, door Burgemeester en Wet
bonders was benoemd; dat bet nu wel volko
men waar is dat de Secretaris hierdool,. thans 
nit de gemeente-kas eene belooning zoude 
genieten van f 2800.=- + f 200.-, dus totaal 
f 3000.- per jaar, doch dat niet voor betwis
ting vatbaar. is dat_ hiervan slechts f 2800.
als gemeentesecretaris zoude worden genoten; 
dat onjuist de bewering is van Gedeputeerde 
Staten dat de gewraakte post van f 200.- op 
de begrooting niet behoort en het daarop 
voorkomen van dien post t.en onrechte is ge
bezigd als argument om hunne goedkeuring 
te onthouden; dat wat betreft de weigering 
van den Raad om de gelden benoodigd voor 
eene uithreiding vari bet politiecorps_ met 
3 agenten op de begrooting te brengen, de 
Raad -in de eerste plaats opnierkt, dat bet 
bier geene weigering betreft om eene door de 
wet aan de gemeente opgelegde uitgave op 
de -begrooting te brengen, daar de .wet de door 
bet Dagelijksch Bestuur '\'OOrgestelde uithrei
ding van bet pol\tie-corps nergens heeft voor0 

geschreven; dat de vraag, of die uitbreiding 
noodzakelijk is, enkel ter beantwoording van 
den Raad staat en er naar zijne meening niet 
de minste aanleiding bestaat deze bevestigend 
te beantwoorden ; dat in elk geval,. waar de 
niet verplicbte uitgaven niet knnnen worden 
voorgeschreven door Gedep. Staten, dit. Col
lege de goedkeuring der begrooting niet ver
mag. te laten afhangen van bet daarop brengen 
door den Raad van zoodanige uitgaven; dat 
wel is waar in de· praktijk soms beweerd is 
dat, indien het hoofd der politie uitbreiding 
van bet corps politiedienaren noodzakelijk 

acht, tevens de noodzakelijkheid daarvan moet 
worden aangenomen, doch dit nimmer ·kan 
leiden tot de gevolgtrekking dat aan de inzich
ten van dit hoofd, zij bet indirect; gelijke 
kracht· mag. worden .toegekerid als aall'de'bij 
art. 212 .der Gemeentewet bedoelde wet; dat 
de Raad ter bestrijding·der door·Gedeputeerde 
Staten - verlangde uitbreiding feitelijk nog 
wenscht op te merken, dat v66r de vereeniging 
der gemeenten Stad en Ambt-Almelo bet' ·ge
meentelijk politie-corps te Stad-Alnielo bestond 
nit 12 agenten en 1 inspecteur en dat te Ambt
Almelo nit 4 gemeente-veldwachters en toen 
nimmer klachten zijn verhomen over onvol
doend politie-toezicht; dat door de vereeniging 
de.r genoemde gemeenten tot eene gemeente 
he.t politie-toezicht is vergemakkelijkt en door 
bet bestaande politie'corps de veiligheid enz. 
beter kan gehandhaafd worden dan -door de 
vorige 2 politie-corpsen in de afzonderlijke ge
meenten Stad-Almelv en Ambt-Alnielo; dat eene 
vergelijking met de sterkte van ·bet politie
corps in andere met name genoemde· gemeen
ten niet opgaat, omdat de vraag, hoe groat 
bet aantal- politie-agenten moet zijn, niet af
hangt van bet · zielental, maar van den aard 
en de g~steldheid der bevolking en de ligging 
der gemeenten ; dat Al-melo is eene zeer kalme 
rustige ge:meente, waar bijna no_oit iets voor
valt, zoodat, indien uitbreiding der politie door 
den Burgemeester noodzakelijk wordt geacht, 
allereerst dieq,t te worden aartgetoond dat in. 
de·gemeente thahs meer incidenten voorvallen 
dan -vroeger ·; dat ook zonder uitbreiding .van 
bet_ corps de wekelijksche vrij'l d~g kan be
houden blij,en, even zoo de -verloftijd van 10 
dagen ; terwijl ook bet bestaande driesp]oegen
stelsel, kan gehandhaafd word'eli; dat bet argu
ment van Gedep. Staten, dat bij de geldende 
dienstregeling en bij de tegenwoordige sterkte, 
surveillance buiten bet bebouwde gedeelte· der 
gemeente in bet geheel niet kan plaats hebben-, 
zoodat een groot deel der ingezetenen en· hunne 
eigendommen zonder eenige bewaking worden 
gelaten, _als beslist onjuist kan worden aange
merkt; dat immers zoowel door de brigade 
marechaussee als .door de gemeentepolitie•zoo
wel in de buitenwijken als in bet landelijk 
gedeelte der gemeente gere,qeld gesurveilleerd 
wordt ; dat de Raad op deze gronden oorcleelt 
dat cle noodz.akelijkheid van uitbreiding· cler 
politie door Gedep. Staten niet is aangetoond 
en voorts van meening is d_at de ·uitbreiding, 
die het politiecorps met 1 ·Januari 1914 heeft 
ondergaan, namelijk door aanstelling van een 
adjunct-inspecteur en 3 agenten, als alleszins 



42S 2 0 C T QBE R. 1914 

-2. Een ieder is· verplicht de· iniichtingen, 
door ambtenaren of geneeskundigen van hem 
verlangd ter zake van de. uitvoering.·van dit 
besluit, nauwkeurig en naar waarheid onver
wijld te geven. 

·3. Een ieder, die waarneemt, dat een per• 
soon· aan pest lijdt of verschijnselen vertoont, 
welke doen vermoeden dat hij door die ziekte 
is besmet, is verplicht daarvan onverwijld 
kennis te geven aan den burgemeester of den 
meest nabi,i zijnden ambtenaar van Rijks- of 
gemeentepolitie. 

Deze verplichting rust in bet bijzonder op 
houders van ver.voermiddelen .en daarbij ge, 
employeerden. 

4. De burgemeester is bevoegd, op de per
.sonen, die aan pest lijden of, op grond van 
een ingewonnen advies van den ambtenaar 
van bet Staatstoezicht op de ·volksgezondheid 
of van .een geneeskundige, doen vermoeden 
dat zij door die ziekte besmet zijn ·of de be
smetting op anderen kunnen overbrengen, de 
door hem noodiggeachte maatregelen van onde·r
zoek, afzondering en on tsmetting te doen toe
passen. en hen naar eene openbare inrichting 
of andere verblijfplaats in de gemeente ter 
verpleging te doen overbrengen, wanneer bun 
toestand overeenkomstig de verklaring van 
den behandelenden geneeskundige dit gedo_ogt. 
. De personen, waarop de in de vorige alinea 
bedoelde maatregelen worden toegepast, zijn 
verplicht zich aan die maatregelen te onder
werpen en mogen zich niet zonder vergunning 
van den burgemeester naar eene andere plaats 
begeven. 

5. De burgemeester is bevoegd, na inge• 
wonnen • advies van den ambtenaar van het 
Staatstoezicht op de volksgezondheid of van 
een geneeskundige, het uitvoeren van verdachte 
of voor· het overbrengen van besmetting vat
l?are voorwerpen van \Velken aard ook, uit het 
huis, erf, voer- of vaartuig, waar. een geval of 
een verdacht geval van pest voorkwam, anders 
dan met inachtneming van de door hem te 
geven voorschriften, te verbieden. 

6. In spoedeischende gevallen zijn ·de. be
stuurders van Rijksinrichtingen, voor zoover 
de dienst in hunne inrichting bet toelaat, ver
plicht, op verzoek van ·een burgemeester aan 
deze onmiddellijk te ·doen toekomen of ten 
gebruike af te staan tot hunne inrichting 
behoorend materieel, noodig voor behandeling, 
verpleging, afzondering, ontsmetting. of ver• 
voer van lijders aan pest of daarvan verdachten, 
of voor ontsmetting - waaronder is begrepen 
het onschadelijk maken van besmet of van 

besmetting verdacht ongedierte. - of voor 
vervoer van besmette goedereii. of, voorwerpen. 

Bij weigering , of geschil wordt onverwijl\l 
de beslissing ingeroepen van bet hoofd van 
bet Departement, waaronder de inrichting 
ressorteert. 

7. De burgeineester doet de hand houden 
aan een nauwkeurig bijhouden van bet in 
artikel 438 van bet W etboek van Strafrecht 
bedoelde register in slaapsteden en logementen, 
en doet, voor zoover hem dit noodig voorkQmt, 
toezicht houden op deze i'nrichtingen en op de 
aldaar nachtverblijfhoudende reizigers. 

Indien vanwege het gemeentebestuur een 
geneeskun<lige met het houden van toezicht 
op de in het eerste lid van dit artikel bedoelde 
reizigers belast is, zijn deze verplicht dien 
geneeskundige bij zich te ontvangen en hem 
alle verlangde inlichtingen ter zake van de 
uitvoering van dit besluit, hetzij mondeling, 
hetzij schriftelijk, te verschaffen, tenziJ zij 
knnnen aantoonen binnen de laatste vijf dagen 
niet in eene met pest besmette plaats vertoefd 
te hebben. 

De burgemeester doet van hetgeen door hem 
ter bestrijding der pest of van verdachte ge
vallen dier ziekte wordt of is verricht, ten 
spoedigste mededeeling aan den am btenaar 
van het Staatstoezicht op de volksgezondheid . 

HOOJ!'DSTUK II. 

§ 1. Van het toezicht op landverlmizers en 
· dergelijken. 

8. In de aan de grenzen des lands golegen 
gemeenten, door Onze Ministers van Binnen
landsche Zaken en van Financien aau te wijzen, 
warden: a: landloopers en zigeuners (bohe
miens), b. landverhuizers en personen, die bij 
troepen rei>:en of de grens overtrekken, niet 
toegelaten, dan na geneeskundig onderzocht te 
zijn en zoo noodig, na ontsmetting der kleederen 
en reinigrng der personen. 

LI itzonderingen op bet bepaalde in bet eerste 
lid warden niet toegestaan, dan met inacht
neming van de voorschriften, daaromtrent 
door Onze Ministers van Binnenlandsche Za
ken en van Financien gegeven. 

Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken, 
van Financien, van Waterstaat en van Land
bouw, Nijverheid en Handel kunnen bepalen, 
dat personen, bedoeld sub b·. van het eerste 
lid van dit artikel, in Nederland slechts worden 
toegelaten, langs de· wegen en casu quo met· 
de treinen, daartoe door hen ii.an te wijzen. 

De beschikkingen tot aanwijzing van bedoel-
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de gemeenten, wegen en casu, quo treinen, 
worden in de Nederlaridsche Staalscoumrit· ge
plaaist tenminste een dag, voordatzij in werking 
treden. 

9.: Het onderzoek geschiedt aan bet grens
station of den eersten Nederlandschen 'grens
,post, waar de in bet vorig artikel, bedoelde 
.personen.aankomen, door eenen geneeskundige, 
.die daartoe door Onzen Minister van Binnen
Jartdsche _Zaken met toekenning van een door 
.dezen te bepalen vergoeding tot wederopzeg
gens wordt aange-fyezen, met inachtneming 
van het bepaalde in de artikelen 10, 11 en 12 
van ,dit besluit. 

10. Het onderzoek valt steeds zooveel mo
gelijk samen met het douane-onderzoek en 
wordt verricht op de' wijze, die door den 
geneeskundige het meest doeltreffcnd wordt 
geoordeeld. 
, Deze treedt omtrent het onderzoek in over
leg met d_en hoogst in rang zijnden der aan
wezige ambtenaren van .de Invoerrechten, en 
Accijnzen, en, indien bet onderzoek geschiedt 
op een spoorweg- of tramstation, tevens met 
den chef daarvan. 

·11. Personen, die door den geneeskundige 
bevonden worden. niet aan pest'te lijden, noch 
verschijnselen ,vertoonen, welke doen vermoe
den, dat zij door die ziekte besmet zijn, niogen 
niet worden aangehouden, maar worden ter
stond tot voortzetting van hunne reis toege
laten. 

Aan de vergunning tot voortzetting van de 
reis kunnen voorwaarden worden verbonden. 

Aan hen wordt zoo spoedig mogelijk een 
sch riftelijk bewijs afgegeveil', volgens door 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken 
vastgesteld model, vermeldende dat zij, Neder
land binnengekomen, geen ziekteverschijnselen 
vertoonden, welke bet bestaan van pest deden 
vermoeden. 

12. Personen, die door den geneeskundige 
bevonden worden aan pest te lijden, worden 
onverwijld, met inachtneming van artikel 9 
der wet van 4 December 1872 (Staatsblad 
n°. 134), overgebracbt naar eene door den 
burgemeester der. grensgemeente, waarin bet 
onderzoek plaats heeft, volgens artikel 20 van 
dit besluit aan te wijzen inricbting .voor ver
pleging van, lijders aan besmettelijke ziekte 
en daar afgezonderd .en .verpleegd. 

Ge!ijke_maatregelen worden genomen, indien 
de geneeskundige dit noodig oordeelt, ten 
opzichte. van ·_personen, die verscbijnselen ver
toonen, welke doen vermoeden, .. dat zij door 
die ziekte. besmet zijn. : 

De kosten van vervoer en verpleging worden 
door de verpleegden of hunne, erfgenamen 
vergoed. Behoeftigen worden op 's Rijks kos
-ten ver,oerd of verpleegd. 

Personen, wier lichamen of kleederen besmet 
moeten worden geacht, worden niet tot voort
zetting hunner reis toegelaten, dan na reiniging 
en - ontsmetting, waaronder het onschadelijk 
maken van ongedierte is begrepen. 

§ ~- Van het grensverkeer: 

13. In de aan de grenzen des lands:gelegen 
gemeenten; door Onze Ministers van Binnen
landscbe Zaken en van Financien aan te wijzen, 
worden geen personen tofgelaten, komende uit 
door Onze genoemde Ministers , aangewezen 
naburige, met pest besmette, buitenlandsche 
gemeenten, dan na geneeskundig onderzocht 
en zoo noodig ontsmet te zijn. 

De beschikkingen tot aanwijzing van bedoelde 
gemeenten worden in de Nede11landsche Staats
courant geplaatst,, tenminste een dag :v66rdat 
zij in werking treden. 

Uitzonderingen op bet bepaa!de in bet lste 
lid worden niet toegestaan, dan met inacht
neming . van de vi:>orscbriften, daaromtrent 
door Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken 
en van Financien gegeven. . 

Op dit onderzoek is toepasselijk het bepaalde 
in de artikelen 9, 10, 11 en 12 van dit besluit. 

§ 3. Van het goederenvervoer. 

14. Onverminderd de bestaande bepalingen 
omtrent het ,verbod van in-, door- en vervoer 
van lompen, gebruikte kleedingstukken en 
ongewasscben ,Jijf- en beddegoed uit landen en 
plaatsen, door Onze Ministers van Binnenland
scbe Zaken en van Financien, aan te wijzen, 
is verboden in-, door-. en vervoer van on be-· 
werkte wol en baar, huiden, bontwerk en 
andere .voor bet overbrengen van besmetting 
vatbare voorwerpen, uit !anden of plaatsen, 
mede. door Onze genoemde Ministers aan te 
wijzen. 

De aanwijzingen worden door plaatsing in 
de Nederlandsche Staatsco'!rant ter alge·meene 
kennis gebracLt. 

Bij aanwijzingen betreffende den in- of 
doorvoer uit landen, die toegetreden zijn tot 
de op 3 December 1903 te Parijs gesloten en 
bij de wet van 31 December 1906 (Btaatsblad 
n°. '370) goedgekeurde internationale sanitaire 
overeenkomst, gedragen Onze genoemde Mi
nisters zicb naar de bepalingen van die over
eenkomst. 

l 5 . . Een. ieder, die waarneemt, , dat van 
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go·ederen, waarvan in-, door- en vervoer ver
·boden is, in-, door- of vervoer plaats· heeft, is 
verplicht daarvan onverwijld kennis. te geven 
aan den burgemeester of den meest nabij zijn
den ambtenaar· van Rijks- of gemeentepolitie 
of· van 's Rijks belastingen. 

· Deze verplichting· rust in het bijzonder op 
houders von vervoermiddelen en daarbij ge
employeerden. 

Op de goederen, van welke, niettegenstaande 
daarvan in-, door- of vervoer verboden is, in-, 
door- of vervoer plaats· heeft, is artikel 5 der 
wet van 4 December 1872 (Staatsblad n°. 134) 
toepasselijk. 

16. Brieven en correspondentie, drukwerken, 
boeken, dagbladen, ·dienststukken enz. (post
pakketten niet inbegrepen) worden aan geen 
enkele belemmering of ontsmetting onderwor
pen. 
- 17. Spoor- of tramwagens (zoo personen
als goederenwagens) uit het buitenland binnen
komende, worden ·aan ·de grenzen niet aange
houden, behoudens dat wagens, waarin pest
lijders of personen, die verdacbt worden aan 
pest te lijden of waarin be8mette of van 
besmetting verdacbte goederen uangebracbt zijn 
- indien de geneeskundige bet noodig oordeelt 
- van den trein · worden gebaakt en op de 
wijze door den geneeskundige voorgeschreven, 
worden ontsmet en zoo noodig van ongedierte 
worden gezuiverd. 

18. Bagages en lijfgoedereri van person en, 
als bedoeld· in de artikelen · 8 en 13, zijn 
onderworpen aan het onderzoek, bedoeld in 
genoemde artikelen. 

De·ze · bagages en lijfgoederen worden niet 
aangebouden dan- voor zoover en voor zoolang 
dit ter ontsmetting noodig is. 

·Bagages en lijfgoederen, voor ontsmetting 
. aangehouden, worden desverlangd aan de eige
·naars op hunne kosten door den burgemeester 
nagezonden. 

19. Koopmans, en andere goederen, · uit 
het buitenland aangevoerd, waarvan · de in- of 
doorvoer niet verboden is, worden niet aan, 
gebouden en aan ontsmetting onderworpen, 
tenzij zij, naar bet oordeel van den met bet 
onderzoek belasten geneeskundige, geacht kun
nen worden besmet te zijn. 

§ 4. Verdere bepalingen. 

· 20. De burgemeester van elke grensgr.-. 
meente, als in artikel 8 en artikel 13 van dit 
besluit is bedoeld, zorgt, zoo spoedig mogelijk, 
op Rijkskosten, in overleg met den ambtenaar 
van bet Staatstoezicbt op de volksgezondbeid: 

of met den kracbiens artikel 9 aangewezen 
deskundige.: 

a. voor de inrichting van een gelegenbeid 
tot .afzondering ,en verpleging van de. in de 
artikelen 8 en 13 van dit besluit bedoelde 
personen, ·lijdende ·aan of verdacbt van pest·; 
- b. voor een gescbikte plaats- voor de ont
smettiug - waaronder is begrepen het on: 
scbadelijk-maken van besmet of van besmetting 
verdacbt ongedierte· .- van de in de artike
len 18 en 19 van dit besluit bedoelde goederen; 

c. vcior het personeel, ·noodig tot h ulp of 
opzicbt bij het onderzoek, de afzondering, de 
ontsmetting - waaronder is begrepe_n bet 
onscbadelijk maken van besmet of van besmet
ting verdacht ongedierte - of het vervoer 
van personen of van goederen, bedoeld in ·de 
artikelen 8,. 13, .18 en 19 van dit besluit; 

d. voor de noodige geneesmiddeleu, ont
smettingsmiddelen, micldelen tot het onscha
delijk maken van besmet of van besmetting 
verclacbt ongedierte, vervoermiddelen, meubes 
len en antler noodig ·materieel. 
- Zoo gebruik gemaakt wordt van de inrich
ting van gemeentewege tot stand gebracbt·ter 
voldoening: aan artikel 7 van de wet van 
4 December 1872 (Staatsblad n°. 134), bepaalt 
Ooze Minister van Hinnenlandscbe Zaken de 
som deswege aan de gemeente te vergoeden. 

21. De ambtenaren van Rijks- en gemeen
tepolitie, de ambtenaren der invoerrecbten 
en accijnzeu, de stationscbefs en alle geem
ployeerden aan een spoor- of tram wegonder
neming zijn, voor zooveel hun dienst bet toe~ 
Jaat, verplicht met al de. hun ten dienste 
staande middelen, onverwijld mede te werken 
tot de uitvoering van de door den krachtens 
artikel 9 van dit besluit aangewezen genees
kunclige voorgeschreven maatregelen, betref
fende het onderzoek, de afzondering, de ont
smetting - waaronder is begrepen bet on
scbadelijk maken van besmet of van besmetting 
verdacbt ongedierte - · bebandeling en verple
ging en bet vervoer van personen of. van 
goederen. · 

Onverminderd bet bepaalde .in artikel 3;·zijn 
conducteurs van elken uit het buitenhind biri-· 
nenkomenden trein of tram ·verplicbt, den 
geneeskundigo zoo_ spoedig . mogelijk na aan. 
komst van den trein of trnm aan, bet station i 
kennis te geven van de verdacbte verschijnselen; 
die zij bij personen, als bedoeld in de artikelen 
8 en 13_, bebben .waargenomeu en van hunne. 
bevinding omtrent de a:inwezigbeiJ. in ,den 
trein of tram ·van voor bet overbrengen van 
besmetting vatbare voorwerpen. 
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22, De kosten, vallende op de maatregeleu, 
voorgeschreven in de artikelen ·9, 11, 12,. 13, 
18 en 19 van dit besluit, Immen ten laste van 
het Rijk, Yoor zooYer in genoemde artikelen 
niet anders is bepaald, en die kosten niet 
ingevolge eenige audere wettelijke bepaling, 
ten laste van anderen moeten worden ge
braeht. 

23, De krachtens artikel 9 van diL beslnit 
aangewezen geneesknndige volgt in de nitoe
fening van zijn ambt de aanwijzingen, die 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken of 
de ambtenaflr van het Staatstoezicht op de 
volksgezondheid, tot wiens dienstkring zijne 
standplaats behoort, hem geven. 

Hij staat den bnrgemeester, elken ambtenaar 
van Rijks- of gemeentepolitie, of van. iuvoer
rechten en accijnzen, de stationschefs en de 
overige geemployeerden bij eene spoor- of 
tramwegonderneming met zijn adYies ter zijde, 
wanncer zij dit behoeven bij de nitvoering 
van wettelijke .voorschriften betreffende de 
wering of bestrijding der pest. 

Ontdekt hij dreigend gevaar voor de open
bare gezondheid, dan geeft hij daarvan, on
verminderd artikel 16 der wet van 4 Decem
ber 1872 (Staatsblad n°, 134), onverwijld kennis 
aan den .bnrgemeester en aan bovengenoemden 
ambtenaar van het Staatstoezicht op de yoJks
gezondheid. 

§ 5. Van het scheepvaartverkee,·. 

24. Onze Minister van Binnenlandsche Za
ken is bevoegd om, waar noodig, met mede
werking van Onze Ministers van Financien, 
van Waterstaat en van Landbonw, Nijverheid 
en Handel, tot wering van de besmetting van 
pest, toezicht te doen honden op schepen, die 
fangs binnenwateren het land binnenvaren, en 
znlks met toepassing, voor zoover mogelijk en 
noodig, van de artikelen 8 tot en met 12 en 
20 tot en met 23 van dit beslnit. 

25. Schippers van vaartnigen, komende nit 
landen of plaatsen door Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken wegens pest besmet 
verklaard of aan boord waarvan een geval dier 
ziekte tijdens de jongste zeereis is voorgekomen, 
mogen geen andere Nederlandsche havens of 
reeden dan die van Vlissingen, Ho·ek van Bol
land, IJmuiden; Helder, Harlin,qen, Delfzijl, 
Hellevoetsluis • of Neuzen of die nader door 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken 
znllen zijn aangewezen, aandoen, of elders in 
Nederland landen, dan na hnn schip in eene 
der genoemde havens of op eene der genoemde I 
reeden het_gezondheidsonderzoek, voorgeschre-

ven bij de wet van 28 J\faart 1877 (Staatsblad 
n°. 35), te hebben doen ondergaan. 

De schipper van een vaartnig, na aankomst 
nit zee in Nederland elders liggende, dan in 
een van bovengenoemde. havens of op een van 
bovengenoemde reeden, en waarop de pest 
wordt waargenomen, is verplicht op de .eerste 
aanzegging van den bnrgemeester van de ha
venplaats, waar hij ligt, of van de gemeente, 
die het naast aan zijn ankerplaats ligt, naar 
eene der genoemde havens of reeden te ver
trekken, tenzij hij Yerkiest weder zee te 
kiezen. 

Onder ,,reede" wordt verstaan elke anker
plaats v.oor uit zee komende. schepen binnen 
de zeegaten en op de rivieren en stroon.en. 

26. Aan elk der door Onze Ministers van llin
nenlandsche Zaken en van Waterstaat aan te 
wijzen plaatsen, gelegen aan stroomen, rivieren, 
kanalen of andere binnenwateren, wordt ge
neesknndig toezicht-gehonden op de daarlangs 
varende schepen en hnnne . opvarenden door 
een of meer· geneesknndigeu, die daartoe door 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, 
met toekenning van een door dezen te bepa
len vergoeding, tot wec1.eropzegging worden 
aangewezen. 

De beschikking tot aanwijzing van bedoelde 
plaatsen wordt in de Nederland,qche Staatscou
rant geplaatst ten minste een dag v66rdat zij 
in werking treedt. 

On verminderd het bepaalde in. de beide 
voorgaande leden, is de burgemeester .bij het 
verschijnen of dreigen der pest bevoegd, ten 
koste van de gemeente geneesknndig toezicht 
te doen honden op de opvarenden van de in 
de gemeente vertoevende vaartnigen .. De per
sonen, waarop dit toezicht wordt nitgeoefend, 
zijn verplicht zich daaraan.- te onderwerpen. 

27. Onverminderd artikel 10 der wet van . 
4 December 1872 (Staatsblad n°. l 3~), imoals 
dat lnidt volgens de wet van 28 Maart 187_7 
(Stuatsblad n°. 36), wordt elk schip, varende 
lane;s of aankomende aan eene der in artikel 
26 van dit beslnit bedoelde plaatsen, onder
worpen aan een gezondheidsonderzoek. 

De schipper is verplicht met zijn schip de 
door den burgemeester aan te wijzen ligplaats 
in te nemen en aldaar zonder ·gemeenschap 
met den wal of met andere vaartnigen te blij
ven, totdat het gezondheidsonderzoek on de 
naar aanleiding daarvan bevolen gezondheids
maatregelen toegepast zijn. 

Op dit verbod van gem~enschap met den 
wal is toepasselijk het tweede lid van a~tikel 
10 der wet van 4 December 1872 (Staatsblad 
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n°. 134), zooals dat luidt volgenil JtJ wet van 
28 Maart 1877 (Staatsblad n°. 36). 

De schipper zorgt met al de 'ter zijner be
schikking staande middelen voor de stipte 
naleving van de gegeven bevelen en is ver
plicht de. vragen, hem door of namens den 
met het gezondheidsonderzoek belasten genees
kundige gedaan, nauwkeurig en naar waarheid 
te beantwoorden. 

28. De geneeskundige verricht het gezond
heidsonderzoek van het scbi'p, van de opvaren
den en van de lading of andere op het schip 
aanwezige goederen, op de wijze, die hem, na 
overleg met den burgemeester, het meest doel
treffend voorkomt. 

Indien het blijkt, dat het schi p binnen cle 
laatste 24 uren een gezondheidsonderzoek 
overeenkomstig de voorschriften van dit besluit 
heeft ond,:irgaan, kan hij het van verder onder
zoek vrijstellen, indien cle toestand van het 
schij) of van de opvarenden hem tot zoodanig 
onderzoek overigens geen aanleiding· geeft. 

29. De geneeskundige, die het onderzoek 
verricht heeft, geeft den burgemeester advies 
omtrent de in het belang der voll,sgezondheid 
te nemen maatregelen, aan welk advies de 
burgemeester verplicht is onverwijld · gevolg 
te geven, behoudens beroep op Onzen Minister 
van Binnenlandsche · Zaken. 

De kosten op deze maatregelen vallende, 
komen ten laste van het Rijk. 

Ontsmetting - waaronder is begrepen het 
onschadelijk maken van besmet of van besmet
ting verdacht ongedierte - geschiedt, zoo 
noodig, volgens de regelen, krachtens artikel 
25 ·der wet van 4 December 18n (Staalsblad 
n°. 134) vastgesteld. 

30. Het schip wo·rdt dadelijk tot den ver
deren doortocht toegelaten en het verbod van 
gemeenschap met den wal opgel:ieven, hefaij 
na afloop van het gezondheidsonderzoek, indien 
dit tot· geim verdere maatregelen aanleiding 
geeft; het~ij, nadat aan de maatregelen naar 
1,ui.nleiding van•het gezondheidsonderzoek voor
geschreven, uitvoering is gegev.en. In liet 
laatste geval kunnen evenwel de opvarenden, 
die bij het gezondheidsonderzoek · bevonden 
worden, niet te lijden aan pest, noch verschijn
selen van die.' ziekte t~ vertoonen, met toe
stemming van den met het onderzoek belasten 
geneeskundige, te·rstond onbelemmerd aan den 
wal warden toegelaten. 

Vooraf heeft ontsmetting de kleederen en 
reiniging der personen plaats,. indien dit door 
den geneeskundige noodig wordt geoordeeld. 

31. Ten bewijze, dat het schip tot den ver-

deren doortocht is toegelaten, en het verbod 
van gemeenschap met den wal is opgeheven, 
ontvangt de :schipper van den met bet· gezond
heidsonderzoek belasten geneeskundige eene 
schriftelijke verkl:iring volgens het model door 
Onz·en Minister van Binnenlandscbe Zaken 
vast te · stellen eti waaruit zal moeten blijken 
van den toestand van het schip, van dien der 
opvarenden en van dien der lading of andere 
op het scbip aanweic:ige. goederen, benevens 
van het aantal der opvarenden. 

.b:ene dergelijke verklaring wordt ook door 
den · ganeeskundige afgegeven in het geval, 
bedoeld in het tweede lid v_an artikel 28 van 
dit besluit, in welk geval daarvoor ook de 
bevestiging van eene vroegere verklaring in de 
plaats kan treden. 

32. De burgemeester van elke gemeente, 
waarin eene plaats ligt, als in artikel 26 Yan 
dit besluit bedoeld, :-1orgt zoo spoedig mogelijk, 
op Rijkskosten·, in overleg met den ambtenaar 
van het Staatstoezicht op de volksgezomlheid 
of den krachtens genoemd artikel aangewezen 
geneeskundige, voor bet. personeel en het ma
terieel, dat de geneeskundige voor het ge
zondheidsonderzoek behoeft en dat noodig is 
voor de uitvoel'ing van de naar aaoleiding 
van bet gewndheidsonclerzoek voorgeschreven 
maatregelen. . . _ 

33. Op de krac.htens artikel 26 van dit
besluit aangewezen geneeskundigen zijn toe
passelijk het eerste. en· de_rde lid van artikel 23 
van dit besluit. 

Zij staan den burgerileester en elken amb'.
teuaar van Rijks- of geaieentepolitie met bun 
advies ter zijde, wanneer dezen dit behoeven 
bij de uitvoering ·van wettelijke voorschriften 
betreffende de weriog of bestrijding der pest. 

De ambtenaren van Rijks- en gemeeutepo
litie zijn, voor :<ooveel bun dienst het toclaat, 
verplicht met al de hun ten dienste staande 
middelen, onverwijld mede te werkeu tot de 
uitvoering van de door bedoelde geneeskuri
digen voorgeschreven maatregelen. 

- . HOOFD~TUK ·III. 

SLOTBEP A LIN GEN, . 

34. Onze in dit besluit genoemde Ministers 
zijn bevoegd· de door hen krachtens dit beslnit 
genomen beschikkingen of gedane aanwijzingen, 
zoo dikwijls de omstandigheden dit gedoogen 
of noodig maken, op dezelfde wijze als zij 
zijn tot stand gekomen,• te wijzigen of in te 
trekken. 

35. Waar in dit besluit sprake is van den 
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ambtenaar van het Staatstoezicht op de volks
gezondheid, wordt daaronder verstaan de In
specteur, krachtens de Gezondheidswet belast 
met het toezicht op •de handhaving van de 
wettelijke bepalingen betreffende besmettelijke 
ziekten. 

36. Dit besluit, dat, tenzij het eerder wordt 
ingetrokken, gedurende een jaar van kracht 
blijft, treedt in werking op den tweeden dag 
na dien der dagteekening van het Staatsblad 
en van de Staatscourant, waari11 het geplaatst is. 

Onze Ministers van Binnen]andsche Zaken, 
van J!'inancien, van vVaterstaat en van Land
bouw, Nijverheicl en Handel zijn be]ast met 
cle uitvoering van dit besluit, clat in het Staats· 
blad en gelijktijclig in de Staatscourant zal 
worclen geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 2den October ]!l14. 
Vi'ILHELMINA. 

De Ministe,· van Binnen/andsche Zaken, 
CORT V. D. LINDEN. 

De Minister van Financie11, BERTLING • 

.De Minister van Waterstaat, 0. L~:LY. 
De Min. van Landbomo, Niji:erheid en Hanrlel, 

TREUB. 

(Uitgeg. 24 Oct.- i914.) 

3 October 1914. BESLUJT, houdende machti
ging tot uitgifte van schatkistpromessen 
volgens de wet van 5 December 1881 
(Staafsblad n°. 185). S. 470. 

5 October 1914. BESLUIT, tot vernietiging van 
het besh1it _ van Burgemeester en Wethou
ders van Franekeradeel van 10 Mei 1909, 
waarbij aan E. K. HuNr.A. te Tzmn, ver
gunning is verleend voor den· verkoop van 
sterken drank in het klein. S. 471. 

W1J WILHH:L:\iINA, E~Z. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 4 September 1914, 
n°. 8549, afdeeling Volksgezondheid en Arm
wezen, betreffende het besluit van Burgemees
ter en W ethouders van Franekeradeel van 10 
Mei 1909, waarbij aan E. K. HuNI.A. te Tzum, 
vergunning is verleend voor den verkoop van 
sterken drank in het klein in het panel, gelegen 
aehter het perceel F n°. 68, aldaar, en welk 
pand een oppervlakte heeft van 13 M 2.; 

Overwegende, dat artikel 8, lste lid, 8°. 
van de Drankwet (Staatsblad 1904, n°. 235), 
bepaalt, dat de vergunning wordt geweigerd 
wanneer de localiteit, waarvoor zij wordt ge, 
vraagd, niet voldoet aan de eischen, ge,teld 
krachtens ·artikel 6 dier wet; 

dat krach tens artikel· 6 dier wet eischen zijn 
·gesteld bij Ons besluit vau 7 Februari 1906 
(Staatsblad n°. 2:.l); _ 

dat, ingevolge het bepaalde bif artikel 2 van 
dat besluit, een localiteit, om · voor eene d◊-or 
Burgemeester en Wethouders te verleenen ver
gunning in aanmerking te kunnen komen, 
naar de in dat artikel gemaakte onderscheiding 
een oppervlakte moet hebben van ten minste 
20 M2• of van ten minste 25 M2.; 

dat de localiteit, voor welke door Burge
mee,ter en W ethouders van Franekeradeel bij 
hun bovenvermeld . besluit aan E. K. HuNI.A. 
vergunning is verleend,,; niet aan dien eisch 
voldoet; 

dat derhalv·e bedoeld besluit is genomen in 
strijd met de wet; 

Gelet op artikel 153 der Gemeentewet ; 
Den Raad van State gehoord, advies van 

22 September 1914, n°. 33; · 
· Gezien het nader rapport van Onzen Minister 

van Binnenlandsche Zaken van 2 October 1914, 
h 0

• 9676, afdeeling Volksgezondheid en Arm
wezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovenvermeld besluit van Burgemeester en 

Wethouders van Franeke,.adeel van 10 Mei 
1909 te vernietigen wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Rinnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk -in h":t Staatsblad geplaatst en in· -af
schrift aan den Raad van State medegedeeld 
zal worden. 

's-Gravenhsge, den 5den October 1914. 
WILHELMINA. 

De Mi11ister van_.Ri1111enlandsche Zaken. 
CORT v. D. LINDEN. 

(Uitgeg. 17 Oct. 1914.) 

5 Ocfobe,· 1914. ARREST van den Hoogen Raad. 
·Eene bepaling, die verbiedt, dat vreemd 

pluirngedierte zich, zonder dat daartoe ver-· 
!of is verlcend, begeeft op en alzoo schade 
kan toebrengen aan gronden in gebruik 
bij- en t_oebehoorende aan ingezetenen der 
gemeente kan geacht worden een algemeen 
belang en dus het huishoudelijk belang 
der gemeente te betreffen. 

-(Gemeentewet art. 135.) 

V oorzi tter : 

Jhr Mr. W. H. de Sa.vornin Lohman. 

Raden: Mrs. A. M. B. Hanlo, A. Fen
tener van Vlissingen, C. 0. Segers •en 
H. Hesse. 
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· De Amibite.naar van hef 0. M. hij het 'Eenerzijds het toetsingsreoht van Uw(ln 
Kantongerecht te Oud-Beijerland, requirant Raad gaarne erki;nnend, _ deel ik and:erzijds 
van cassatie tegen een vonnis van dat requirant's op-vatting allerrninst. Irnmers het 
Kantongerecht van den 6en Mei 1,914; waar- verho-d van zonder re_CJht pluirp_vee te lat~n 
bli.J A. S., wonende te Heinenoord, is loopen op anderer grond __:__ waaronder _ook 
whuldig verklaru:d aan: ,,in de gerneente o-penbare p!aats,en mog!c)-n worden gerel;:e_nd 
Heinenoo-rd hoenders laten lo-open orp gron- - is een oncLerwerp dat, .als geriCJht op _het 
den van een antler, zonder toesternming voorkmnen van scha.de en he·t hevorderen 
van den eigena.ar o:t gebruiker" en, met der op_enhare ord:e, .v.ejligheid en reinheid, 
toepa.ssing van de a.rtt. 16 en 23 van de Al- gea.C!ht. kan worden ?en algemeen gemeente
gemeene Politieverordening der · gemeente lijk hela.ng . en <!us de huishouding der 
Heinenoord ,en art; 23 Sr. deswege is ver- Gemeente te b1e_treffen, waa.rin geen ,ver
oordeeld :tot g;e]dlboete van . vijftig o.ems andering wordt gebtra.clht do.or het f~it, 
en verva.ng1ell{le hec;htenis van een da.g. d;i.t ook pa.rticuliere bela:ngen da.aib~ zijn 

Conclnsie van tlen Advocaa.t-Generaal Mr. he-tr-okken, terwijl oyerig~ns de .. vraag, 0.t 
Tak. d~ Geme_entera.a.d t~rec;ht en op· juis_te gron-

Art. 16 sub 14 der Alg. Politieveror- den . van _de .. ]:lem- gegeven 'bievo-egdjieid 
dening der G.emeente Heinenoord', voorko- gebruik gemaakt _heeft, a.an _Uw pordeel is 
mende in Hoofdstuk III, als opsohrifl dra- onttr9~ken .. (Vgl. arr. •Il R. 25 Maart 1912, 
gende: ,,Openba.re orde en veiligheict, en W. 9322 e·n 28 Anril 1_913 W. 9503 (Ned. 
reinheid", brepa.alt: ,,Het is ver!J!oden hoen- Jurispr. 1_913 Md. 967 Reel.), Oppenheim, 
ders, . e.enden, ganzen, zwanen en kalkoe- ill:· J, . 4e druk b1lz, 353 en arr. H. R. 26 
nen le la.ten loopen op· gronden van• een. · Maart 1914, W. 9636) (Ned. Jurispr._ 1914 
antler, zond-er toestem'.ming van den eige- bld. 749). • _ 
naa.r. _o.t gebtruiker", terwijl in a.rt. 23 Ik ooi1Clludeer mitsdien tot verwerping 
overtreding .van dit v.erb'odl word-t strafb'a.ar v:an het l)•ero,ep·. 
gesteld met e_ene gelcl·b1oete ,van ten hoogste lie Hooge Raad, enz.; 
vijt gulden. 

Bij yonnis van d·en Ka.ntonredhter te Oud
Beijerland .van 6 Mei jl. : wocd de gere
quir'!lercle, ,die minder go,eu, op• zijne hoen
ders sc;hijnt te hehh'en gepast, deswege 
sohulclig verklaard a.an: ,,In de -G.emeente 
Heinenoora ho.enders la.ten loopen op, gron
den . .van e.en antler, zonder toestemming van 
d·en ·eig,enaar_ ot geblruiker" en veroorcleeld 
in eene g,elcJtloete van f 0.50 su:bsidiair een 
da.g ;heohtenis. · 

· Hoewel. requirant's vordering in volko
men .gelijk:en geest luidde en diens pfots
verande_rde ,zienswijze een raadsel is ge
Meven, .heeft hJJ zic;h tegen deze b'eslis
sing . ,van c•assatie vporzfen, bij tij1dig in
gediende. Memorie_ als eenig middel stel
I~ml~: ,,,,Verkeercle to,epa.ssing van art. 16 
sub 14· en. 23 van de Alg. Politieve·rorde
nin_g ,der Gemeente Heinenoorcl en sohen
ding ,;.- . door niet-toepassing - · van art. 
216 Sv.". . . 

In . ,de. t~eliCJhting . da.arva.n · b:epleit hiJ 
de niet,-i.~1i!iudb1~arheicl der genoemde b•e•pa
ling,: omdat' de Raad zijne hevoegdheid- ZOU 

hehhen- o~.erschreden door het geven .eener 
regeling, .di.e , zioh . huiten de ·in art. 135 
der · Gemeentewet . aa.ngegeyen grenze0: uitstr~ff , .. 

.. - -- - - -
.Gehoord het versl;i.g van den Ra.adsheer 

Fentener _van Vlissingen,; 
Gelet op -het nµddel van_ oassatie, _door 

den requirant :voorg-e~_telcl biiJ memorie: (zie 
crnwlusi_e_ ady.-gen.); 

0. dat hij het h:estneden _yon.p.is ten laste 
van den ger,equireerde als hewezen is 
aangenomen, zulks in overeenstemm.ing met 
de aanklac;ht, dat hij in den . yoormiddag: 
van i 7 ·Maar_t 1914 te ongev•eer 105 uur te 
Heinenoord een aantal hem toehehoorende 
kippen heeft. Iaten loopen aa.n den hermkant 
van den Westdijk, zulks zonder foestem
ming van cl-en ei.~enaa.r ·ot gebruiker van 
dien groncl, welke toehehoorde aan d•en 
Oud-Heinenoordschen p.older; 

da t dit . fei t is gequalifioeerd en de ge
requireeri;le te -dier_ · zake is veroor<le-eld, 
zooals hierhoven is v,ei:meld; 

.O. dat _tegen -d•eze v-eroordeeling wordt 
opgekomen met _het middel, .waa.rbiij wordt 
b1eweerd ,dat he_t-toegepaste art. 16, 14°. der 
Alg-eme-ene Politieverord_ening: een . onder
werp . reg,el_t, . waarbij _noc;h . de. op,enhai;e 
qrde,: ze,delijkhei(l: of g-ezondheici..· noch, !le 
huishoudi,ng. der. _.gem_eente is: b1etrokken, 
dat .het slecht;. waakt _voor :de . geheel 
p~iva·te. ble]an,gen· van. eigenaren ot gebrui-

l 
I 
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kets~ van· gronden, zoodat het, · als gaande 
bu"iten de ·gvenzen. door art. 135: der Ge
ineentewet - voor ·den gemoontelijken- wet
ge¥er g,etrokken, biuiten toepass:ing hact 
inoeten Mijv,en; · 

-Oi dienaangaande:· .. : 
dat arto'.'·16; 14°. der gezegde Vero,rde1ning 

luiclt:·- -
· · '.,Het . is verb;ocien . . . . hoenders, ·eenden, 

ganzen, ·:zwanen ,en kalkoeneh te laten 
loopeii o;p gronden van een ·ander, zonder 
toestemming :. van d:en eig-enaar . of ge
bruiker"; 

:ierwijl- o,vertr,eding -van· die -verbodsbepa
fing · krac'htens art: 23 strafbaar is met 
eene · geldb 10,ete van ten. hoogste · vijf. gulden; 
·· 0. dat een .b'epaling, dfo :ycerhiedt, dat 
vreemd-pluimged1erte zie11i, zonder .dai daar
toe vedof· is v,erleend b1egeeff"1YP en alzoo 
s0h.ade- ,)ran- toeb'I'engen - aan- groncien -in 
gebruik b{j -ot toeb-ehoorende : aan inge
ietenen der -gemeente gea0ht kan :worden 
een: alg•eme,en -belang dier • ingezetenen en 
dus het huishoudelijk b1elang d:er gemeente 
te : betreffen; - · · · 

dat mitsdien de Gemeenteraad aan aft. 
135 der Gemeentewet de bevoegdheid _ont

·Ieent om ·een v-erbodsbepaling als de hier
bedoelde.' vast: te stellen en de vraag of. dat 
College tereCiht van zijn bevoegdheid · ge
blr:uik · heeft gemaakt, niet ·staat- ter be
oordeelirig van . den :rec;hter-; 
· . dat het middel dus is ongegrond; 
- Verwe:rpt' het beroep. · ·. · 

(Ned. Jur.) 

6 Oct~i;e~ 19i4, .Jfasi:.urr, tot het verleenen· van 
vervroegd voorschot op de .Rijksbijdragen 
over· -1914 aan . bestuien . van .. bijzondere 
lager·e scholen; bedoeld in artikel_ 69 "der 
wet . tot regeling van het lager oiiderwijs. 
s: 472. 

WIJ WILHELMINA, E·Nz. 
Op• ·de, voordracht van- Onzen Minister -van 

Birinenlani:lsch1(Zaken van ·z2 September 1914, 
n•. 15756/3, afdeeling Onderwijs; : ·;. ,: 

Over~egende; dat- het -wenschelijk is--aan be
stureri van -bijzondere scholen, die- hebben- doen 
blijken aaiisp1'aak 0 te ·zullen maken cip Rijksbij
drage,· bedoeld .in-artikel 59· cfot,·wet- tot rege
ling van het lager onderwijs, over het.jaar 1914, 
inet afwijking-van: bet bepaalde 

0

h{ ai-tikel llbis 
van. Ons besluit van 13 November 1905 (Staats
blad- .n°. 303), :zooals- dat ·is aangevuld ·b·ij·Ons 
besluit. van 2 -Junf 1910-(Staafsl,lad no. 153), 

vervroe~d voorschot.-op die. Rijksbijdrage uit 
te- keeren·; . 

·Den Raad van State .gehoord; advies van 
29 September 1914, n•. 14; • ' 
. "Gezien bet' iiader rapport van Oi:izen vooi-
noemden· Minister van 5 October 1914, ii•. 
16418, afdeeling Onderwijs; 
· .. Hebbengoedgevonden .en verstaan, te bepalen: 

Art. L Met afwijking van het_bepaalde bij 
artikel 11/Jfa~van Onsbesluitvan 13 November 
1905 ·csta_atsblad n•. · 303), zooais: dat besluit is 
aangev:uld- 'bij Ons .:besluit van: 2 J uni· Iino 
(Staatsblad :n°. 153), kan -door 'Onzen Minister, 
met:_de uitvoering der wet tot regeling·van bet 
lager onderwijs belast, aan het bestuur van de 
.bijzondere lagere school, hetwelk heeft doen 
blijken· aarispraak te zullen -maken op Rijksbij- ..r 
drage,· bedoeld in artikel 59 der genoemde wet; 
over het-:-jaar 1914 en dat,: naar- bet oordeel 
van Onzen · -voornoemden Ministei:, dringend 
behoefte aan -kasgeld:--heeft,- een- v'iir.;,roegd' 
voorschot op die. Rijksbijdrage worden ver: 
leend tot een bedrag> van•.teri hoogste' zestig 
ten :honderd- van de -Iaatstelijk aan dat bestum' 
to~gekende- Rijksbijdrage, 'indien' dat be~tuur 
ee~ daartoe. strekkend verz\:iek aan dien -Minis-
ter .,-indient- en ·.zfolf ciaarbij- bereid verl~laart 
tot terugbetaling van hetgeen eventueel- blj 
voorschot te ·veeJo mocht warden· genoten, voor 
de;-nakoming-van w~lke -ve~binteriis twee door 
vo_ornoemden Minister goed, te keuren borgen 
behociren te warden gesteld. ·-In dai verzoek
schrift behoort te worden verm'eld· bet bedrag 
de~ ·1aatstelijk ioegekende Rijksbijdrage, het 
oeclrag:·van '.bet verlangde vervroegde voor
schot,· zooniede· waai-om -en i~ hoeverre, driri
gehd behoefte -aan. kasgeld bestaat~ ' ' : . . . 

Indien het eene school betreft, welke··voor 
ae:· eerste' maal, aanspraak maakt op Rijksbi} 
dr!iiie, wordt henervroegde-voorschot.berek'end 
ovtr h'et ve~moedelijk bed~iig der Rijksbijdrage 
ov;er liet jaar 1914.- · 

ir. .:'Ei:et kr~chte~s ar,tikel I van dit · besluit 
uitbetaalde: ·voor~chot ~ordt- bij de uitbetalirig' 
vah het juiste bedrag der Rijksbijdragen, ·waar
opi bet schoolb-estuur overeenkou'istig·de bepaJ 
lfogen' van artikel 59 der \vet 'tot r~geling :van 
bet', lager ·onderwijs· over ·bet jaar' 19l'!c aan
spraak heeft; in mindering gebracht. · · '' · '· 
·in.: Dit '. besluit treedt in werking op_ den 

tw:eeden-'c!ag na· <lien der dagteekening van het_ 
St'aatsblad .en de Staatscourant waarin het' is 
geplaatst: -
· _Pnze · ·Minister van - Binne~iandsche' Zaken 
iR•:·belasf 'met de" uitvoering 'van dit besluit, 
dat in het Staatsblad en gelijktijdig 'in· de' 
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Nederlandsche Staatscourant zal word en geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
de Algemecne Rekenkamer. 

's-Gravenbage, den 6den October 1914.-

· W l L HE L :i\Il NA. 

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

(Uitgeg. 16 Oct. 1914.) 

6 October 1914. BESLUIT, houdende verbod· 
van uitvoer van manskleedingstukken·: 
wollen borstrokken, wollen truien, wollen 
sokken en wollen handschoerien. -S. 473. 

WIJ Wil,HELMI;-;!A, ENZ. . 
Overwegende, dat bet in het belang van den 

Staat noodig is den uitvoer van de navolgende 
manskleedingstukken: wollen borstrokken, 
wollen truien, wollen sokken en wollen hand
schoenen te verbieden ; 

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

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Oorlog, van Financien en van Landbouw, Nij
verheid en Handel van 6 October Kabinet 
Litt. V102 ; ' ' 

Den Raad van ·State gehoord (advies van 
6 October 1914, n•. 20); 

.Gezien het nader rapport van Onze voor• 
noemde Ministers van 6 October 1914, Kabi
net, Litt. A103 ; 

· Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Eenig artikel. 
De uitvoer van de navolgende manskleeding

stukken : wolleu borstrokken, wollen truien, 
wollen sokken en wollen handschoenen is ,·er
boden van den dag der afkondiging van •dit 
be_sluit .. 

Wij behouden Ons voor dit verbod tijdelijk 
op _te beffen of in bijzondere gevallen daarv,m 
ontheffing te doen verleenen. 

_Onze Ministers van Oorlog, van Financien 
eµ ·van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, 
ie_der voor zooveel hem betreft, belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 6den October 1914. 
WILHELMINA. 

De Minister van 001·/og, BosBOOM. 

De Minister van Financien, BERTLING. 
De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 

. TR!WB. 
( Uitgeg. 7 Oct. 1914.) 

6 October 1914. BESLUIT, houdende verbod 
vun uitvoer ·van prikkeldraad, ledige ·zak
ken, ruwe jute, jute doek, jute garens en 
linnen garens. S. 474. 

WIJ WILHELMI:NA, ENZ. 
Overwegende, dat het in bet belang van den 

Staat noodig is, den uitvoer van prikkeldraad, 
ledige zakken, ruwe jute, jute doek, jute ga
rens en linnen garens te verbieden; 

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

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Oorlcg, van Financien en van Landbonw, Nij
verheid en Handel van 5 October 1914, Rabi
net, li tt. N 102 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
6 October 1914, n°·. 19); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 6 October 1914, Kabi
net Litt. B103 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te -bepa
len: 

Eenig artikel. 
· De uitvoer van prikkeldraad, lcdige zakken, 

ruwe jute, jute doek, jute garens en linnen 
garens is verboden van den dag der afkondi
ging van dit besluit. 

Wij behouden Ons voor dit verbod tijdelijk 
op te heff~n of in bijzondere gevallen daarvan 
ontbeflhig .te doen verleenen. 

Onze Ministers van Oorlog, van Financien 
en van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft, belust met de 
uitvoering van dit besluit; dat in bet Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aun den Raad van State. 
· 's-Gravenhuge, den 6den October 1914. 

WILHELUINA. 
De Minister van Oorlog, BosnooM. 
De Minister van Financien, BERTLlNG. 
De Min. van Landbomo, Niji·erheill en Handel, 

TREUB. 
(Uitgeg. 7 Oct. 1914.) 

8 October 1914.· BESLUIT, houdende aanwijzing 
van · 11[ aassi1tis en Vlaardingen als los
plaatsen van ruw zout of zouthoudend 

· water, bij invoer langs rivieren en kana
len en bij invoer te lande met spoorwagens:: 
s. 475. · 

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

Financien van ·6 October 1914, n°. 108, Accijn
zell; 

Gezien a.rtikel 5 der wet van 27 September 
1892 (Staafsblad. n°. 227), artikel 2 van Ons 
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besluit van 3 J aimari 1908 (Btaatsblad n°. 2)'en 
Ons besluitvan 14 J uni 1910 (Btaatsblad n•. Hi2); 
·· Hebben goedgevo.b.den ·en verstaan te bepa

len: 
Met ingang van de dagteekening · van · dit 

besluit worden _Maassluis en Vlaardingen aan
gewezen als.-losplaatsen van ruw zout of zout'-· 
houdend water bij in:vcier ook langs rivieren' 
en kanalen en bij invoer te Jande rriet spoor-
wagens. . 

Onze Minister van Financien is belast met' 
de uitvoering. van dit besluit, hetwelk in· bet 
Btaatsblad: en in de Btaatscoimhit zal ·worden: 
geplaatst, · 

's-Gravenhage, den 8sten October· 1914. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, . BERTLING; 
(Uitgeg .. 14 Oct. 1914.) 

9 October 1914 .. BESLUIT, houde:irde. v·erbod 
· van- uitvoer van koper. S. 476. , 

WIJ WILHELl\IIN A, ENZ. 
Overwegende, . ·aat · het' in. het. belang van 

den. Staat Iioodig is, den ·uitvoer van koper te 
verbieden; 
• ·Gezien de wet .van 3 Augustus 1914 (Btaats

blad n°. 344) ; 
Op. de voordracht van Onze Ministers ·van 

Oorlog, van ]'inancien en: van Landbouw, Nij
verheid en Handel van 8,Octob·er 1914, Kabi-. 
net; Lit.t. :p1o3; 

Deri · Raad, van· State' gehoord. ·cadvies van 
8 October 1914, n°. 5); · 
--Gezien. het· .nader · rapport' van Onze voor

noemde Ministers -van 8. October -1914,. Kabi
net, Litt.· W.103 ;. 

Hebbei1 goedgevonden en verstaan.te bepaleii: 
Eenig artikel. 

De uitvoer .van koper is verboden, :van· den 
dag der. afki:mdiging van 'dit.-Besluit. 

'Wij .behou·den Ons voor dit,:verbod-tijdelijk 
op te heffen of in bijzondere gevallen daarvan 
ontheffing, te doen •verl_eenen. 

Onze Ministers van -Oorlog, van Financien 
en. van: Landbouw, Nijverheid' en Handel:zijn;, 
ieder-voor·zo6veel hem betreft,.,.belast,met de 
uitvoering .van:. dit .Besluit, dat·.in het Btaats
blad ·ial · worden geplaatst-:en waarvan afschrift 
za!: worden gezonden aan -den Raa,d· van State. 

's-Gravenhage, den 9den October .1914.> 
WILHELMINA. , 

·:De .. lliinister .van.Oorlog,:: , : ·BOSBOOllL 

:De, Mini's'te,· .van. Einancien,' BERTLING., , 
De Min. van Landbouw, Nijverheid en Hm1del;: 

,: ' ,,.;, .; ,"TREOB.i:: .. :.l 
.. :'.. ~ . •:~:!·:: t(Uit!J.eg:: 9.0ct .. ,l9~14.}-.~~ 

9 October 1914. BEsLUIT, houdende verbod_ 
· . van uitvoer van ruwe. · en gewasschen wol, 

schapevachten en wol/en garens. S. 477. 
WrJ. WILHELMINA, ENZ. . 
Overwegende, dat · het in het belang van den 

Staat noodig is, den uitvoer van ruwe en ge
wasschen wol, sch_itpevachten en wollen garens 
te verbieden ;'° 
· 'Gezien de wet· v~~ 3 Augustus 1914 (Btaats

blad n°. 344); · ··· '.,-' ··.· .,., .... " 0 
.... ,.,, ... • .. · • · 

Op de voordraoht _van Onze Ministers van 
Oorlog, .van· Financien en van Landbouw, Nij 
verheid en Hlmdel van 7 October:1914; Kabi
net, Litt .. K103 ; 

Den Raad va11 St!l,te. gehoord .. (advies van 
8· October 1914, n°. 4);: 

Gezien het' nader rapport' van Onze voor; 
noemcle Ministers. van 8. ,October 1914, Kabi: 
net,. Litt. V103 ; 

Hebben goedgevonden. en verstaan ,te- bepa
len: 

Eenig ai-tiket; 
.... De· uitvoer van,- ruwe en _gewasschen wol, 
schapevachten. en wollen. 'garens is verboden 
.v~n del). dag iler, afkondiging -van dit Besluit. 

Wij behouden Ons voor dit verbod·tijdelijk 
op_ te heffen of· in bijzondere gevallen daarvan 
ontheffing te doen verleenen. 
. Onze. Ministers van .Oorlog,. van l!'inancien 

en v;m Landbouw,,.Nijverheid en· Handel zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft,·belast met de 
uitvoering van dit Besluit, dat' in -het .Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift. 
zal worden gezonden -aan · den Raad van State. 
. 's-Gra'l'enhage, den 9cl.im -October 1914. 

WILHELl\HNk, 
'De .Minister_-va,i-Ooi:lo!J, . . ·BOSBOOM. 

De Minister .van Financien,. BERTLING. 
De Min. van Landboi•w, Nijverheid en Handel, 

TREUB. 
, ·(Uitgeg. 9 Oct. 11114.) 

9 October :HU4. BEsLUIT;·tot wijziging van het 
. Koninklijk be$luit ·va·n den.22sten Septem· 
. : · _ber 19,09 (8,taatsblad .n~. 316) tot uitvoering. 

. van artikel .10 d!')r; Schepenwet; ··,S. 478. 
' WP ·WILJ;l:ELMINA; ENZ.: 
. J)p de, voordracht van Orize.n: ¥inister-.vari • 

. Landbouw, Nijverheid: en Handet v.an 27, Octo
ber. 191;3, :.J).~."5039;,afdeeling Nijverheid; 

Den.: .Raad ,van State gehoord·, a.dvies •van 
i 5 Me.i 19l4, n?, 29 ;':· . ·"· 

. ; .G;ezhm,. het nader. rapport. :van;, Onze'n · vo<S>r
i ~oemden. Minister ~an 7 October 1914, n°. 5395, 
afd(leling Nijv()rheid·;'j) 

Gelet op artikel 10 de.r Schepenwet; 
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Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat het Koninklijk besluit van 

den 22sten September 1909 (Staatsblad no. 316), 
zal worden gewijzigd als volgt :· 

Art. I. Artikel 2 van genoemd besluit wordt 
gelezen als volgt : 

1. De ambtenaren van de scheepvaartinspec
tie dragen den titel van hoofdinspecteur, 
inspecteur, adjunct-inspecteur en expert. 

2. De. hoofdinspecteur is belast met de al
gemeene leidi_ng van den dienst der scheep
vaartinspectie, onder de bevelen van Onzen 
Minister. 

3. Aan den hoofdinspecteur kunnen ambte
naren worden toegevoegd. 

4. De hoofdinspecteur en de aan dezen toe
gevoegde ambtenaren, hebben hunne stand
plaats te Rotterdam. 

5. Onze Minister· wijst elken ambtenaar van 
de scheepvaartinspectie met uitzondering van 
den hoofdinspecteur en de aan dezen toege
voegde ambtenaren eene standplaats aan. 

Art. II. Achter artikel 2 van genoemd besluit 
wordt gevoegd een nieuw artikel 3, luidende: 

Art. 3. l. De ambtskring van den hoofd'. 
inspecteur en cle aan clezen toegevoegde amb
tenaren omvat het geheele Rijk. 

2. Onze Minister wijst elken ambtenaar van 
de scheepvaartinspectie, met uitzondering van 
clen hoofdinspecteur en cle aan dAzen toege

~- -·-voegde ambtenaren, het onder zijn ambtskring 
vallencle district of de oncler .zijn am btskring 
vallencle clistricten aan. 

3. De bemoeiingen van de in het vorige lid 
becloelde ambtenaren strekken zich uit .over 
alle schepen, welke in het hun aangewezen 
district of de hun aangewezen districten thuis 
behooren of zich alclaar bevinden; 

4; De ambte_naren van de scheepvaartinspec
tie . bezitten eene algemeene bevoegdheid tot 
het uitoefenen ,an toezieht en tot het opsporen 
van overtredingen van· de Schepenwet en van 
hare uitvoeringsbepalingen, alsmede tot het 
nitvoeren van artikel 16 der Schepenwet, ten 
aanzien van alle schepen, waar deze zich ook 
bevinden, hetzij in het binnenland, hetzij in 
het buitenland. 

5. Ten aanzien van schepen, welke zich in 
het buitenland bevinden, geschiedt het uitoefe
nen van toezicht en het opsporen van over
tredingen van de Schepenwet en van hare uit
voeringsbepalingen, zoomede het uitvoeren van 
artikel 16 dier wet, cloor den hoofdinspecteur 
voor de scheepvaart of, ingevolge <liens bijzon
dore opdracht, door de ambtenaren van de 
-scheepvaartiuspActie. 

1914. 

Art. Ill. Artikel 3 van genoemd besluit 
wordt artikel 4. 

Artikel 4 van genoemd b·esl uit wordt artikel 5. 
-Artikel 5 van· genoemd besluit vervalt. · 
Art. IV. In artikel 6 wordt overal waar 

staat: ,,en Zeeland''. gelezen : ,, , Zeeland en 
,,Noord-Brabant,''.· 

Aan artikel 6, · tweede lid, wordt eene slot
zinsnede toegevoegd, luidende: 

,,De voor dit district aangewezen ambtenaren 
zijn tevens bevoegd ten aanzien van andere 
dan visschersvaartuigen in dat van de in het 
eerste lid bedoelde districten, waarin hunne 
standplaats is gelegen." 

Art. V. Artikel 7 wordt gelezen als volgt: 
1. Het toezicht wordt . uitgeoefend onder 

leiding van een ·door Onzen Minister, voor elk 
district aangewezen ambtenaar van de scheep
vaartinspectie (districtsh_oofd), onder wiens be
v'elen de andere ambtenaren van het district 
werkzaam zijn. 

2. Bij ontstentenis van· het districtshoofcl 
wordt deze door een door Onzen Minister aan
gewezen ambtenaar vervangen. 

3. Het districtshoofd ve~richt zijne taak 
onder de be,elen van den hoofdinspecteur. 

Art. VI. In artikel 9. 1. van genoemd be
sluit worden de woorden ,,in bun district" 
vervangen door ,,waarover hunne bevoegdheid 
zich uitstrekt." 

Onze Minister van· Landbouw, Nijverheid 
en Handel is belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad gAplaatst en 
in afschrift aan den Raad van State en aan de 
Algemeene Rekenkamer gezonden zal wordan. 

's-Gravenhage, den 9den October 1914. 

WILHELMINA. 

De Min. van Landbottw, Nijverheid en Handel 
TREUB. 

(Uitgeg. 21 Oct. 1914.) 

9 October 1914. BESCHIKKING van den Minister 
van Landbouw, Nijv"erheid en Handel, tot 
uitvoering van art. 4bis,.lid.l, letter d, van 
het Zuiderzee-visscherijbesluit. 

De Minister van Landbouw, Nij~erheid en 
Handel; 

Gelet op art. 4bis, lid 1, letter d, van het 
Zuiderzee-visscherijbesluit '(Koninklijk besluit 
_van 26 Juni 1911, Staatsblad n°. 162), laatstelijk 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 1 October 
1914 (Staatsblad n°. 468), bevattende het verbod 
om van 1 October tot ,28 Februari te visschen 
met alle v'ischtuigen bij . den_ mond van de 
Hierdensche beek binnen de door den Minister 

28 
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van Landbouw, Nijverheid en Hande vast te 
stellen grenzen ; 

Heeft "goedgevoriden : 
Het bovenbedoelde· gesloten gebie, vast te 

stellen · als volgt : 
De strook water in de Zuiderzee, breed 100 

meter, gerekend van de kustlijn ter h6ogte van 
gewoon hoogwater, en zich uitstrek~ende 500 

:~1:en w::!· d:n ~fe~d:;~:~eo~set;~art
1

1

s nit het 

!s Gravenhage, 9 October 1914. 
De Minister voornoemd, ·I REUB. 

10 October 1914. BEsLUIT, betreffende. tege
moetko. ming in de reiskosten var

1 
mHitie-

plichtigen. S. 479, . . 
WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de gemeenschap~elijke· voord~acht_ van 

O_nzen Minister van Oorlog van 2 Oct bed914, 
Afdeeling Dienstplicht n°. 247 :iY , en van 
Onzen Minister v·an Marine van 8 October 
1914, Bureau B n°. 71; · I . 

Hebben .goedgevonden en verstahn: 
Aan artikel 5-van Ons besluit va1t 4 Maart 

1912 (S. taatsblad n°. 99) wordt een id toege
voegd, lui4ende als volgt : . . 

,,Mede k_an in bijzondere gevallen ene tege
nioetkoming als in artikel l bedoeld, door of 
v~nwege Onzen Minister van Oorlbg of van 

• . I 
Marine worden toegekend aan den militieplich-
tige, die de reis naar de plaats van inlijying 
in het buitenland heeft moeten ahnvangen, 
doch niet verkeert in het geval, in a.at a~tikel 
omschreven. Ten _aanzien van de w}jze, waar
op in deze gevallen de tegemoetko1j1ing moet 
worden aangevraagd, en de bewijsstukken, die 
daarbij moeten ,vorden overgelegd,' lkan, voor 
zoover noodig, van de bepalingem van dit 
Besluit worden afgeweken." I · 

Onze Ministers van Oorlog en Marine zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft, belist met cle 

I 

uitvoering van dit besluit, dat in bet Staats-
blad zal worden geplaatst en waarvah afschrift 
zal worden gezonden. aan Onze Mirlisters van 
Bi;,nenlandsche Zaken en BuitenlandJche Zaken, 
zoomede aan de Algemeene Reken~amer. 

's-Gravenhage, den lOden Octobet 1914. 
· . WILHELMIN £. 

De Minister van. Oo,·log, I Bos.BOOM. 
De Minister .van Marine; J. J. RAMBONNET, 

· 
1 

· · (Uit_qeg. 23 0 t: l\l14.) 

10 Octoper 1914. BESLUIT, betreffend tegemoet
koming in de reiskosten van ilitieplich
tigen, houde:i:tde machtiging to afwijking 
van het K. B. ·van 4 :Maart 1 12, Staats
bltid n°. 99. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de gertieenschappelijke voordracht van 

Onzen Minister. van Oorlog van 2 October 
1914, afdeeling Dienstplicht," ri•. 247 M:, en van 
Onzen Minister van Marine van 8 October 
1914, Bureau B, n°. 71; 

Gelet op Ons besluit van 4 Maart 1912 
(Staatsblad n°. 99); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Te bepalen, dat aan militieplichtigen, die in 

de· tegenwoordige bijzondere tijdsomstandig
heden ter inlijving hebben moeten opkomen 
en daartoe hunne reis naar de plaat"s van inlij
ving in het. buitenland hebben moeten aan
vangen, naar door Onzen Minister van Oorlog 
of Onzen Minister van Marine te stellen regelen 
eene · tegemoetkoming in de kosten van hunne 
reis, voeding en huisvestin'g kan worden toe
gekend tot een hooger bedrag dan bepaald is 
in artikel · 3, tweede lid, van Ons besluit van 
4 ::1-Iaart 191:.c! (Staatsblad n°. 99) en met afwij
kiug, voor zoover noodig, ook van de overige' 
bepalingen van dat besluit. · 

Onze Ministers van Oorlog en :Marine zijn, 
iecler voor zooveel he·m betreft, belast met de 
uitvoering .van dit Besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezon.den aan Onze Ministers van 
Binnenlandsche Zaken en Buitenlaudsche Za
ken, zoomede aan cle Algemeeue Rckenkamer. 

's-Graverihage, 10 October 1914. 
WILHELMINA.-,,..._,,. 

De Minist8r van Oorlog, BosnooM. 
De Minister van Marine, J. J. RAMBONNET. 

10 October 1914. MISSIVE, van den Minister 
van Oorlog aan de burgemeesters betref
:fende · geldelijken steun .aan betrekkingen 
van sommige' categorieen vii"n militairen. 

Ik heb de eer, U EdelAcht):>aren mede te 
deelen, dat de bepalingen van het Koninklijk 
besluit van 21 Augustus 1914, 11°. 42 U inede~ 
gecleeld, bij mijne aanschrijving van 23 Augus
tus 1914, · IIIde Afd., 11°. 4, na punt 4°. zijn 
aangevuld met· de navolgende punten: 

,,5°. militairen behoorende tot. het reserve
pergoneel. vari den militairen telegraafdienst, 
bedoeld in de sedert gewijzigde Koninklijke 
pesluiten van 2 April 1908, n°'. 16 en 18; en 

6°. · vrijwilligers bij de lanclweer, als bedoelcl 
bij art. 22 van het sedert gewijzigd Koninklijk 
besluit van 8 Mei 1906, n°. 95 ;" welke aanvuL 
ling dus mecle geacht wordt te zijn in werking 
gereden op 1 Augustus 1914. 

Ik noodig u· uit, in gevallen welke daartoe 
aanleiding geven, mecle uwe tusschenkomst te 
willen verleenen tot het toekennen van vergoe-



435 B-15 0 0 TOBER. J.914 

ding aan betrekkingen van deze categorieen van 
militairen. 

De Ministe1· van Ooi·log, 
Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal, A .• J. DOORMAN. 

13 Octobe,. 1914. BEsLUIT, houdende machti
ging tot uitgifte van schatkistpromessen 
volgens de wet van 5 December 1881 (Staats
blad n°. 185). S. 480. 

14 Octobe,· l1Jl4. BESLUIT, houdende verbod 
van uitvoer van petroleum. S. 481. 

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

Staat noodig is, den uitvoer van petroleum te 
verbieden; 

Geiien de wet van 1l Augustus 1914 (Staats
blacl n•. 344); 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Oorlog, van .Finaneien en van Lundbouw, Nij
verheid en Handel van 12 October ·1914, Ka
binet, Litt. a10, ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
13 October 1914, n•. 24); 

Gezien het nacler rapport van Onze voor
noemde Ministers van 13 October 1914, Ka
binet, Litt.. z10, ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen : 
Eenig artikel. 

De uitvoer van petroleum is verboden van 
den dag der afkondiging van dit b~sluit. 

Wij behouden Ons voor dit verbod tijdelijk 
op te heffen of in bijzondere gevallen daarvan 
ontheffing te doen verleenen. 

Onze Ministers van Oorlog, van Financien 
en van Lanclbouw, Nijverheid en Handel zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft, belast _met de 
uitvoering van dit besluit, clat in bet Staats
blacl zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 14den Octobe~ HJ14. 
WlLHl!1LlVIINA. 

De Minister. van Oorlog, BOSBOOM. 
.De Minister van Financil!n, BERTLING. 

De Min. van Landbouw, Njjverheicl en Handel, 
TREUB. 

(Uitgeg. 14 Oct. 1914.) 

15 October 1914. BESLUIT, tot nadere vaststel
ling van buitengewone maatregele_n tot 
afwending der Aziatische cholera en tot 
wering harer uitbreiding en gevolgen. 
s. 482. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende, dat, onverminderd Ons besluit 

van 16 September 1913 (Staalsblad n°. 370), 
nuder buitengewone maatregelen noodzakelijk 
zijn tot afwe~ding der Aziatische cholera en 
tot wering harer uitbreiding en gevolgen ; 

Op de voorclracht van Onze Ministers van 
Binnenlandsche Zaken, van Financien, van 
Waterstaat en van Lanclbouw, Nijverheid en 
Handel van 27 Augustus 1914 n°. 8140, afdee
ling Volksgezondheid en Armwezen; van 31 
Augustus 1914, n°. 71, afdeeling Invoerrechten; 
van 4 September 1914, n°. 2:H, afdeeling Spoor
wegen; en van 5 Septem ':>er 1914, n°. 544~, 
afdeeling Nijverheicl. 

Gelet op cle wet van 26 April 1884 (Sl<lats
blad n°. 80), aaugevuld door de wet van 20 Juli 
1884 (Staatsblad n°. 164) en gewijzigd bij arti
kel 19 cler wet van 15 April 1886 (Staatsblad 
n°. 64), en op de wet van 31 December 1906 
(Staatsblad n•. 370); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
22 September 1914, .n°. 35); 

· Gelet op bet nader rapport van Onze Minis
ters van Binnenlandsche Zaken, van Ji'inancien, 
van Waterstaat en van_ Landbouw, Nijverheid 
en Handel van 2 · October 1914, n° .. 9673, 11£
deeling Volksgezondheid en Armwezen, yan 
6 October 1914, n° .. 110, Invoerrechten; van 
12 October 1914, n°. 224, afdeeling _Spoor\\'.e
gen en van 13 Octobl!r 1914, n°. 6120, afdeeling 
Nijverheid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

HOOFDSTUK 1. 

ALGEMEENE BEPALINGEN. 

Art. 1. De gemeentebesturen en de burge
meesters, ieder voor zooveel hen aan·gaat", dra
gen nauwlettend zorg voor eene_ doeltreffende 
toepassing vap de bepalingen der wet van 4 
December 1872 (Staatsblacl n°. 134), gewijzig<;[ 
bij de wetten van 3 December 1874 (Staatsblad 
n°. 188), 28 Maart 187.7 (Staatsblacl n°. 3~), 15 
April 1886 (Staatsblad n°. 64), 8 April 1893 
(Staatsblacl n°. 64), 21 Juli 1899 (Staatsblad 
no. 166), 21 Juni 1901 (Staatsblad n°. 157), 14 
Juli 1910 (Staatsblad n•. 204), 17 Juli 1911 (Staals
blad n°. 208) en 27 April 1912 (Staatsblacl n°. 165). 

Uittreksels uit den tekst dier wet, voor zoo
ver de bepalingen op Aziatische cholera toe
passelijk zijn, en de herinnering daarvan aan 
de ingezetenen van belang moet :worden geacht, 
benevens nit den tekst van dit be~lµit worden 
vanwege Onzen :Minister van Binnenlandsche 
Zaken, zoodra deze dit noodig acht, aan cle 
gemeentebesturen verzonden, .ten einde in elke 
gemeente te worden aangeplakt. 

28* 
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2. Een ieder is verplicht de inlichtingen, door 
ambtenaren of geneeskundigen _van hem ver
langd ter zake van de uitvoering van dit be
sluit, nauwkeurig en naar waarheid onverwijld 
te geven. 

3. Een ieder, die waarneemt, dat een persoon 
aan Aziatische choleru lijdt of verschijneelen 
vertoont, welke doen vermoeden dat hij door 
die ziekte is besrnet, is verplicht daarvan on
verwijld kennis te !l"even aan den burgemees
ter of den meest nabij zijnden ambtenaar van 
Rijks- of gemeentepolitie. 

Doze verplichting rust in het bijzonder op 
houders·-van vervoermiddelen en daarbij geem
ployeerden. 

4. De burgemeester is bevoegd, op de per -
sonen, die aan Aziatische cholera lijden of, op 
grand van een ingewonnen advies van den 
ambtenaar van het Staatstoezicht op de volks
gezondheid of van een geneeskundige, doen 
vermoeden dat zij door die ziekte besmet zijn 
of de besmetting op andere_n kunnen over
bt'engen,' -de door hem, gehoord genoemden 
ambtenaar of geneeskundige, noodig geachte 
maatregelen van onderzoek, afzondering en 
ontsmetting te doen toepassen en hen naar 
·eene openba:re inrichting of andere verblijf
plaate ic. de gemeente ter verpleging te doen 
overbrengen, wanneer hun toestand overeen
kornstig de verklaring van den behandelenden 
geneeskundige dit gedoogt. 

De personen, waarop de in de vorige alinea 
bedoelde rnaatregelen worden toegepast, zijn 
verplicht zich aan die maatregelen te onder
werpen en mogen zich niet zonder vergunning 
van _den burgemeester naar eene andere plaats 
begeven.· 

5. · De burgemeester is bevoegd, na inge
wonnen ad vies• van den ambtenaar van het 
Staatstoezicht op de volksgezondheid of van 
·een geneeskundige, het uitvoeren van ver
dachte of voor het overbrengen van besmetting 
·vatbare vo6r~erpen, van ,velken aard ook, 
·tiit het huis, · erf, voer- of vaartuig, · waar een 
geval of een verdacht geval van Aziatische 
cholera vciorkwarn, anders dan met inachtne
ming van de door-hem te ge~en voorschriften, 
te verbieden. 

6. In spoedeischende gevallen zijn de be
stuurders van Rijksinrichtingen, ·voor zoover 
de dienst in hunne inrichting het toelaat, ver
·pJicht, op verzoek van een burgemeester aan 
deze onmiddellijk te doen toekornen of ten 
gebruike af te staan tot hunne inrichting be
hoorend materieel, noodig voor behandeling, 
verpleging, afzondering, ontsmetting of ver-

•,_'." 

voer van lijders aan Aziatische cholera of 
daarv:tn verdachten, of voor ontsmetting of 
vervoer van besmette goederen. 

Bij weigering of geschil wordt onverwijld 
de beslissing ingeroepen van het hoofd van 
het Departement, waaronder de inrichting 
ressorteert. 

7. De burgemeester doet de hand houden aan 
een nauwkeurig bijhouden van het in artikel 
438 van het Wetboek van Strafrecht bedoelde 
register in slaapsteden en logementen, en doet,' 
voor zoover hem dit

0

nocidig voo
1
rk~mt, toezicht 

houden op deze inrichtingen en op de aldaar 
nachtverblijfhoudende reizigers. 

Indien vanwege bet gemeentebestuur een 
geneeskundige met bet houden van toezicht 
op de in bet eerste lid van dit artikel bedoelde 
reizigers belast is, zijn dezen verplicht dien 
geneeskundige bij zich te ontvangen en hetn 
alle verlangde inlichtingen ter zake van de 
uitvoering van dit besluit, hetzij mondeling, 
hetzij schrifte!ijk, te verschaffen, tenzij zij 
kunnen aantoonen binnen de laatste vijf dagen 
n'iet in eene met Aziatische cholera besmette 
plaats vertoefd te hebben. 

De burgemeester doet van hetgeen door hem 
ter bestrijding der Aziatische cholera of van 
verdachte gevallen dier ziekte wordt of is 
verricht, ten spoedigste mededeeling aan den 
ambtenaar van bet Staatstoezicht op de Volks, 
gezondheid. · 

HOOFDSTUK II. 

§ 1. Van het toezicht op landverlmizers en 
dergelijken. 

8. In de aan de grenzen des lands gelegen 
· gemeenten, door Onze Ministers van Binnen
landsche Zaken en van Financien aan te wijzen, 
worden : a. landloopers en zigeuners (bohe
miens), b. iandverhuizers en personen, die bij 
troepen reizen of de grens overtrekken, niet 
toegefaten, dan na geneeskundig onderzocht 
te zijn en zoo noodig, na ontsmetting der 
kleederen en reiniging der personen. 

Uitzonderingen op het bepaalde in de eerste 
alinea worden niet toegestaan, dan met inacht
neming van de voorschriften, daaromtrentdoor 
Onze ~iinisters van Binnenlandsche Zaken en 
van Financien gegeven. 

Onze' Ministers van ,Binnenlandsche Zaken, 
van Financien, van Watersiaat en van Land
bouw, Nijverheid en Handel kunnen bepalei:t, 
·dat personen, bedoeld sub b van het eerste lid 
van dit artikel, in Nederland slechts worden 
toegelaten, langs de wegen en casu quo met 
de treinen, daartoe door hen aan te wijzen. 
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De beschikkingen tot aanwijzing van bedoel• 
de gemeenten, wegen en casu quo treiben, 
worden in de Nede,·landsche Staatscoitrant ge
plaatst tenminste een dag, v66rdat zij in wer• 
king treden. 

9. · Het onderzoek geschiedt aan het grens• 
station of den eersten N ederlandschen grens
post, waRr de in het vorig artikel bRdoe_lde 
person en aankomen, door eenen geneeskundige, 
die daartoe door Onzen Minister van Binnen
landsche Zaken met toekenning van een door 
deze te bepalen vergoeding tot wederopzeggens 
wordt aangewezen, met inachtneming van 
het bepaalde in de artikelen 10, 11 en 12 van 
dit besluit. 

10. Het onderzoek valt steeds zooveel moge• 
lijk samen ,met het douane·onderzoek en wordt 
verricht op de wijze, die door den geneeskun
dige het meest doeltreffend wordt geoordeeld. 

Deze treedt omtrent het onderzoek in overleg 
met den hoogst in rang zijnden der aanwel(,ige 
ambtenaren van de Invoerrechten en Accijnzen 
en, indien het onderzoek geschiedt op een 
spoorweg- of tramstation, tevens met den chef 
claarvan. 

11. Personen, die door den geneeskundige 
bevonden worden, niet aan.Aziatische cholera 
te lijden, noch verschijnselen vertoonen, welke 
cloen vermoeden, dat zij door die ziekte be
smet zijn, mcigen niet worden aangehouden, 

· 'rnaar worden terstond tot voortzetting van 
hunne reis toegelaten. 

Aan de vergunning tot voortzetting van cl!). 
reis kunnen voorwaarden worden verbonden, 

Aan hen wordt zoo spoedig mogelijk een 
schriftelijk bewijs afgegeven, volgens door 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken 
vastgesteld model, vermeldende dat zij N ecler
land binnengekomen, geen ziekteverschijnselen 
vertoonden, welke het bestaan van Aziatische 
cholera deden vermoeden. 

12. Personen, die door den geneeskundige 
bevonden worden aan Aziatische cholera te 
lijden, worden onverwijld, met inachtneming 
van artikel 9 der wet van 4 December 1872 
(Staatsblad n°. 134), . overgebracht naar eene 
door den burgemeester der grensgemeente, 
waarin ·het .onderzoek plaats heeft, volgens 
·artikel 20 van· dit besluit aan te wijzen inrich
ting voor verpleging van lijders aan besnfet
telijke· ziekte, en daar afgezonderd en verpleegd. 

Gelijke maatregelen worden· genomen, indien 
de geneeskundige dit noodig o<irdeelt, ten op
zichte van personen, die verschijnselen vertoo
nen, welke doen vermoeden, dat zij door 'die 
ziekte besmet zijn. 

De kosten van vervoer en' verpleging wor- · 
den door de verpleegden of hunne·erfgenamen
vergoed. Behoeftigen worden op 's Rijks ·kos
ten vervoerd en verpleegd. 

Personen, wier lichamen of kleecleren besmet 
moeten worden geacht, worden niet tot voort-; 
zetting hunner reis.loegelaten, dan na reiniging. 
en ontsmetting. 

§ 2. Van lief _qrensverkeer. 

13. In de aan de grei1zen des lands gel_egen 
gemeenten; door Onze Ministers van Birinen
land~che Zaken ,en· van Fin;ncien aan te ~ijz~n, 
worclen geen persimen toegelaten·, komeride,°fiit 
door Onze genoemde Ministers aangeweien 
naburige, met Aziatische cholera besm.ette,, 
buitenlandsche gemeenten,. dan na geneeskun
dig onderz~cht en zoo nooclig ontsme't te zijn. 

De· beschikking~n tot aa~~ijzlng van bedoel
de gemeenten worden . in de Neclerla~dsci,e 
Staatscou;ai,t geplliatst ten minste een dag, 
v66rdat zij in werkiilg trede~. •. . . 

Uitzonderiilgen op het bep_aalcle in het I'ste 
lid worden niet ·toegestaan, dan met inacht
neming van de voorschriften, daaromtrent door 
Onze Ministers van Binnenlandsche Zakeri en 
van Fiiiancien gegeveri. 

Op dit onderzoek is toepasselijk. het bepaalde 
in de artikelen 9, 10, 11 en 12 van dit besluit. 

§ 8. Van het goederenver~~ei·. 

14. Onverminderd de bestaande bepalingeri. 
omtrent het verbod van in-, door- en vervoer 
van lompen, gebruikte kleedingstukken en 
ongewasschen lijf- en beddegoecl uit landen en 
plaatsen, door Onze Ministers van Binnenland
sche Zaken. en van Financien aan te· wijzen, 
is verboden in-, door- en vervoer van onbe
werkte·wol en haar, huiden, bontwerk, en andere 
voor het overbrengen van besmetting vatbare 
voorwerpen; uit landen of plaatsen, mede door 
Onze genoemde Ministers aan te· wijzen. 

De aanwijzingen worden -door' plaatsing in 
de Nederlandsche Staatscoiwi:mt ter algemeene 
kennis gebracht. · 

Bij . aanwijzingen. betreffende den in' of 
doorvoer uit landen, die toegetreden zijn tot 
de op 3 December 1903 te Parijs gesl_oten en 
bij de wet van 31 Deceniber-1906 (Staatsblad 
n•. 370) goedgekeurde iniernationale sanitaire 
overeenkomst, gedragen Onze genoemde Minis -
ters. zich naar de bepalingen van die overeen
komst. 

15. 'Een ieder; die ,vaarneemt, dat van goede
ren, waarvan in-, door- en vervoer verboden. is, 
in-, door.- of vervoer plaats heeft, is-verplicht 
daarvan onverwijld kennis ·te geven aan den 
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·burgemeester of:den meest nabijzijnden ambte
naar- - van · Rijks- · of gemeentepolitie of, van 
's Rijks • belastingen. 

Deze verplichting rust in het bijzonder op 
houders van vervoermiddelen en daarbij geem
ployeerden. 
·. Op de goederen, van welke, niettegenstaande 

daarvan in-, door- of vervoer verboden is, 
in-, door- of vervoer plaats heeft, is artikel 5 
der wet van 4 December 1872 (Staatsblacl n°. 
134) toepasselijk. 
- 16. Brieven en correspondentie, drukwerken, 

boeken, dagbladen, dienststukken enz. (post
pakketten niet inbegrepen) wordeii aan· geen 
enkele belemmering of ontsmetting onder
worpen. 

17. Spoor- of tramwagens (zoo personen- als 
goederenwagens) uit het buitenland binnen
!comende, worden aan de grenzen niet aange
houden, behoudens dat wagens, die bevuild 

_ zijn - indien de geneeskundige _ het noodig 
oordeelt - van den trein worden gehaakt en 
op de wijze door den geneeskundige voorge
schreven, worden ontsmet. 

18. Bagages en lijfgoederen van personen, 
als bedoeld in de artikelen 8 en I 3. zijn ~n
derworpen aan · bet onderzoek, bedoe!d in 
genoemde artikelen. 

Deze bagages en lijfgoederen worden niet 
aangehouden dan voor zoover en voor zoolang 
dit ter ontsmetting noodig is. 

Bagages en lijfgoederen, voor on tsmetting 
aangehouden, worden, desverlangd, aan de 
eigenaars op hunne kosten- door den burge
meester nagezonden. 

.. 19. Koopmans- en andere goederen, uit bet 
buitenland aangevoerd, waarvan de in- of 
doorvoer niet verboden is, worden niet aan
gehouden en aan ontsmetting onderworpen, 
tenzij zij, naar het oordeel van den met het 
onderzoek belasten geneeskundige, geacht kun
nen worden besmet te zijn. 

§ 4. Ve,·dere bepalin,qen. 
20. De burgemeester van elke grensgemeente, 

als in. artikel. 8 -en artikel 1B van dit besluit 
is- bedoeld, zorgt, zoo spoedig mogelijk, op 
Rijkskosten, in overleg met den ambtenaar 
van het Staatstoezicht op de -volksgezondbeid 
of. met de~ krachtens· artikel 9,aangewezen 
deskundige: 

a. voor de inrichting van een gelegenheid 
tot afzondering en verpleging van de in de 
artikelen 8- en 13 van dit besluit bedoelde per
sonen, lijdende aan of verdacht van Aziati
sche cholera; 

b. :voor een gescbikte plaats voor de out-

:smetting van de in de artikelen 18 en 19 v·an 
dit besluit bedoelde goederen; 

c. voor het personeel, noodig tot hulp of 
opzicht bij bet onderzoek, de afzondering, de 
ontsmetting of bet vervoer van personen en 
goederen, bedoeld in de artikelen 8, 13, 18 en 
19 van dit besluit; 

d. voor de noodige geneesmiddelen, ont
smettingsh1iddelen, veryoermiddelen, meube
len en ander noodig materieel. 

Zoo gebruik gemaakt wordt van de inrichting 
van gemeentewege tot stand gebracht ter voldoe
ning aan artikel 7 van de wet van 4 Decem
ber 1872 (Staatsblad n°, 134), bepaalt Onze 
.Minister van Binnenlandsche Zaken- de som 
deswege aan de gemeente te vergoeden. 

21. De ambtenaren van Rijks- en gemeente
politie, de ambtenaren der inv<ierrechten en 
accijnzen, de stationscbefs en alle geemploy
eerden aan een spoor- of tramwegonderneming 
zijn, voor zo0ver huo dienst het toelaat, ver
plicht met al de bun ten dienste staande mid
delen, onverwijld mede te werken tot de 
uitvoering van de door den krachtens artikel 
9 van dit besluit aangewezen geneeskundige 
voorgescbreven maatregelen, ·betreffende het 
onderzoek, de afzondering, de ontsmetting, 
behandeling en verpleging en bet vervoer van 
personen of van goederen. 

On verrninderd het bepaalde · in artikel 3, 
zijn conducteurs ·van elken uit · bet -buitenland - · 
binnenkomenden trein of tram verplicht, den 
geneeskundige, zoo spoedig mogelijk na aan
komst van den train of tram aan bet station·, 
kennis te geven van de· verdacbte verscbijn
selen, die zij bij personen, als bedoeld in de 
artikelen 8 en 13, bebben waargenomen en van 
hunne bevinding omtrent· de aanwezigheid in 
den trein of tram van voor het overbrengen 
van besmetting vatbare voorwerpen. 

22. De kosten, vallende op de maatregelen, 
voorgeschreven in de artikelen 9, 11, 12, 13, 
18 en 19 ·van dit besluit, komen ten laste van 
het Rijk, voor zooveel in genoemde artikelen 
niet anders is bepaald, en die kosten niet 
ingevolge eenige andere wettelijke bepaling, 
ten laste van anderen moeten worden gebracht. 

23. De krachtens artikel 9 van dit besluit 
aangewezen · geneeskundige volgt in de uit
oefening · van zijh ambt de aanwijzingen, die 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken of 
de· ambtenaar van het Staatstoezicht op de 
volksgezondheid, tot wiens dienstkring zijne 
standplaats behoort, hem geven. 

Hij staat den burgemeester, elken ambtenaar 
van Rijks- of gemeentflpolitie, of van de invoer-
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rechten en accijnzen, de stationschefs -en de 
overige geemployeerden . bij eene spoor- of 
tramwegonderneming met zijn adv.ies tar zijde, 
wanneer, zij dit' behoeven b1J de uitvoering v~n 
wettelijke voorschriften betreffende. de wering 
of bestrijding der -Aziatische cholera. 

Ontdekt hij dreigcnd gevaar voor de open
bare gezonclheid, clan,. geeft hij daarvan,. ohver
minderd artikel 16 der wet vrin 4· December 
1872 (Staatsblad n•. , 134), onverwijld kennis 
aan den burgemeester en aan bovengenoemden 
ambtenuar van het Staatstoezicht-op de,volks' 

· gezondheid. 
§ 5. _ Van het scheepvaartverkeer. 

. 24. Onze Minister van Binnenlandsche 
Zaken is bevoegd om, waar noodig, met ·mede
werking van Onze Ministers •van Financien, 
van Waterstaat en van Landbouw, Nijverheid 
en _Handel, lot wering van de besmetting van 
Aziatische cholera, toezicht te doen houden 
op schepen, die langs binnenwateren het land 
binnenvaren, en zulks met toepassing, voor zoo
ver mogelijk en noodig, van de artikelen 8 tot 
en met 12 en 20 tot en met 23 van dit besluit, 

. 25. Schippers· van vaartuigen, komende:uit 
landen of plaatsen door 0nzen Minister. van 
Binnenlandsche Zaken wegens· Aziatische cho
lern besmet verklaard of-.aan •boord waarvan 
een geval dier ziekte .tijdens de jongste zeereis 
is voorgekomen, .mogen geen andere Neder-

, --J ·1andsche havens of reeden· d_an die. V!!_n Vlis
singen, Hoek 1•an Holland, IJ.muiden, Helder, 
Harlingen, Delfzijl, Hellevoetsluis of Neuzen of 
die nader door Onzen Minister van .Binnen
landsche Zaken zullen zijn aangewezeti,. aan
doen, of elders in Nederland landen, dan na 
hun schip in eene der genoemde havens of op 
eene der genoemde reeden het gezondheids
onderzoek, voorgeschreven bij de wet van 28 
Maart 1877 (Btaatsblad n°. 35), te hebben doen 
onc!ergaan. 

De schipper van een vaartuig, na aankomst 
uit zee in Nederland elders liggende, clan in 
een van bovengenoemde ·havens of op een van 
bovengeiJ.oemde reeden, en waarop de Aziatische 
cholera wordt waargenomen, is verplieht op de 
eerste aanzegging' van den burgemeester van 
de h;ivenplaats, waar hij ligt, of vari de ge
meente, die het naast aan zijn ankerplaats ligt, 
naar .eene der.genoemde havens of reeden te 
vertrekken, tenzij hij verkiest weder zee te 
kiezen. 

.Onder ,,reede" wordt verstaan· elke anker
plaats voor uit zee komende schepen · binnen 
de zeegaten en op de. rivieren en stroomen. 

26. Aan elk der door Onze Ministers van 

Binnenlandsche Zaken en van Waterstaat, aan 
te ,vijzen plaatsen, gelegen aan stroonien, ri
vieren, kanalcn of andere binnenwateren, wordt 
geneeskundig toezicht gehouden op de daar
langs varencle schepen en ,hunne opvarenden , 
door een of ineer ,geneeskundigen, <iie daartoe 
door Onzen Minister van Binnenlandsche 
Zaken, met .. toeketrning van een -doordezen·te 
bepalen vergoeding, tot wederopzegging wor
clen aangewezen.-

De _beschikking tot aanwijzing van bedoelde 
plaatsen' ~vordt· in .de Nederland.9che ,Staats
c.ourant geplaatst ten minste een dag, v66rdat 
zij in ·werking treedt . 

Onverminderd _·het bepaalde in de beide 
voorgaande. leden, is .de burgemeester bij het 
verschijnen of .. ,dreigen der Aziatische cholera 
bevoegd, ten koste van de gemeente genees
kundig toezicht te ·doen houden ·op de opva
renden . van de in de gemeente, vertoevende 
vaartuigen. De personen, waarop dit toezicht 
wordt' uitgeoefend, zijn verplicht zich claaraan 
te onderwerpen. 

27. Onverminderd artikel 10 der we.t _van 
4 December. 1872 (Staatsblad no. 134), zooals 
dat luidt volgens de wet ;an· 28 .Maart 1877 
(Staatsblad n°. 36), wordt elk schip,:varende 
langs, .. of aankomende aail .eene cler in artikel 
26 van dit besluit bedoelde. plaatsen, onder
worpen aan. eon gezondheidsonderzoek. 

De schipper · is verplioht. met zijn sehip de 
door den burgemeester ~n te wijzen ligplaats 
in te nemen en aldaar zonder · gemeenschap 
met den.wal of met andere.vaartuigen te.blij
·ve!l, . totdat .het gezondheidsonderzoek en de 
naar aanleiding daarvan bevolen gezondheids
maatregelen toegepast zijn. 

Op dit verbod van gemeenschap met den wal 
is, toepasselijk · het tweede lid • van artikel 10 
der wet .van 4 December- 1872 .(Staatsblad .n°. 
134), zo.oals .dat luidt volgens de wet van 28 
Maart 1877 (Staatsb/ad n°. 36). · 

De schipper. zorgt met al- de te zijner be
schikking ·staande . middelen , .voor de. stipte 
naleving van de gegeven bevelen en is verplicht 
de vragen, hem·dooi".:_·of,;'namens den' met,het 
gezondheidsonderzoek .belasten- geneeskundige 
gedaan; riau,vkeurig en :naar.waarheid te be
antwoorden.·· 

28. De geneeskundige verricht het gezond
heidsonderzoek van het ,schip, -van. de· opva
renclen en van de . lading of andere .. op het 
schip aanwezige goederen; op de wijze, die 
hem, na overleg met ~en ·burgemeest.er, het 
meest .doeltreffend voorkomt. 

Indien het. blijkt, cl.at het schip binnen de 
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laatste 24 uren een gezondheidsonderzoek over
eenkomstig de voorschriften van dit besluit 
heeft ondergaan, kan hij het van verder onder
zoek vrijstellen·, . indien de toestai:J.d van het 
schip of van de opvarenden hem· tot zoodanig 
onderzoek overigens geen aanleiding geeft. 

29. De gcmeeskundige, die het onderzoek 
verricht heeft, geeft den btirgemeester advies 
omtrent de in het belang der volksgezondheid 
te nemen maatregelen, aan welk advies de 
burgemeester verplicht is onverwijld gevolg 
te geven, behoudens beroep op Onzen Minis
ter van Binnenlandsche Zaken. 

De kosten op deze maatregelen vallende, 
k'omen ten laste van het Rijk. 

Ontsmetting geschiedt,.zoo noodig, volgens 
de regelen, krach tens artikel 25 der wet van 
4 December 1872 (Staatsblad n°. 134) vastgesteld, 

30. Het schip wordt dadelijk tot den verde• 
ren doortocht toegelaten en het verbod van 
gemeenschap m,;t den wal opgeheven, hetzij 
na afloop van het gezondheidsonderzoek, indien 
dit tot geen verdere maatregelen aanleiding 
geeft, hetzij, nadat aan de niaatregelen. naar 
aanleiding van het gezondheidsonderzoek voor
geschreven, uitvoering is gegeven. In het 
laatste geval kunnen evenwel de opvarenden, 
die bij het gezondheidsonderzoek bevonden 
worden, niet te lijden aan Aziatische cholera, 
noch verschijnselen van die ziekte te vertoo
nen, met toestemming van den met het·-onder
zoek belasten geneeskundige, terstond · onbe
lenimerd aan den wal worden toegelaten. 
Vooraf heeft ontsrnetting der kleederen en 
reiniging der personen plaats, indien dit door 
den geneeskundige ·noodig wordt geoordeeld. 

31. Ten- bewijze dat het schip tot den ver
deren doortocht is toegelaten, en het verbod 
van gerneenschap met den wal is opgeheven, 
ontvangt de schipper van den met het ge
zondheidsonderzoek belasten geneeskundige 
eene schriftelijke verklaring volgens het model 
door Onzen· Minister van Binnenlandsche Za
ken vast te stellen en waaruit zal moeten 
blijken van den toestand van het schip, van 
dien der opvarenden en van dien der lading 
of· ··andere op ·het schip aanwezige goederen, 
benevens -van het .aantal der opvarenden. 

Eene dergelijke verklaring wordt ook door 
den- geneeskundige afgegeven in het geval, 
bedoeld in -het• .tweede lid· van artikel 28 van 
dit besluit, in welk geval daarvoor ook de 
bevestiging van een vrocgere · verklaring in 
de plaats kan treden. · 

32. DP burgemeester -van elke gemeente, 
waarin eene plaats _ ligt als· fo ariikel. 26 van 

dit besluit beJoeld, zorgt zoo spoedig mogelijk, 
op Rijkskosten; in overleg met den ambtenaar 
vari het Staatstoezicht op de volksgezondheid 
of den krachtens genoe:md artikel aangewezen 
geneeskundige, voor het personeel en het ma
terieel, dat de geneeskundige voor het gezond
heidsonderzoek behoeft en dat noodig is voor 
de uitvoering van de naar aanleiding vaD"het 
gezondheidsonderzoek voorgeschreven maatre
gelen, en voorts voor de voortdurende aanwe' 
zigheid van zuiver drinkwater en water voor 
huishoudelijke doeleinden, opdat dit aan de 
schippers, indien de geneeskundige het noodig 
oordeelt, kunne worden verstrekt. 

Onverminderd het in het voorgaande lid 
bepaalde, zorgt de burgemeester van elke ge
meente, waarin een plaats Ugt, daartoe door 
Onzer. Minister van Binnenlandsche · Zaken 
aangewezen, zoo spoedig mogelijk op 's Rijks· 
kosten voor de verstrekking van zuiver drink
water en water voor huishoudelijke doeleinden 
aan de schippers der langs de plaats varende 
schepen. 

33. Op de krachtens artikel 26 van dit be
sluit aangewezen. geneeskundigen zijn toepas
selijk het eerste en derde lid van artikel 23 
van dit besluit. 

. Zij staan den Burgemeester en elken am b-· 
tenaar van Rijks- of gemeentepolitie met hun 
advies ter zijde, wanneer dezen dit behoeven 
bij de uitvoering van wettelijke voorschrift01:i:" 
betreffende de weririg of bestrijding der Azi-
atische cholera. 

De ambtenaren van Rijks- en gemeentepoli
tie zlin, voor zooveel hun dienst het toelaat, 
verplicht, met al de hun ten dienste staande 
middelen, onverwijld mede te werken tot de 
uitvoering van de door bedoelde geneeskun-· 
digen voorgeschreven maatregelen. 

HOOFDSTUK lll. 

SLOTBEP.A.LINGEN. 

34. Onze in dit besluit genoemde Ministers 
zijn bevoegd de door hen krachtens dit besluit 
gen omen beschikkingen of gedane aanwijzingen, 
zoo dikwijls de omstandigheden dit gedoogen 
of noodig maken, op dezelfde wijze _als zij zijn 
tot stand gekomen, te wijzigen of in te trekken. 

35. W'.lar -in•dit besluit.sprake is van den 
ambtenaar van het Staatstoezicht op de volks
gezondheid, wordt daaronder verstaan de In
specteur, krachtens de Gezondheidswet belast 
met het toezicht op de handhaving van· de 
wettelijke .bepalingen betreffende besmettelijke 
ziekten. 
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36. Dit besluit, dat, timzij het eerder wordt 
ingetrok:ken, gedurende een jaar van kracht 
blijft; treedt in werking op den twee'den dag 
na <lien der dagteekening van het /Staatsblad 
en van de Staatscourant, waarin het geplaatst is. 

Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken, 
van Financien, van Waterstaat en van Land
bouw, Nijverheid en Handel zijn belast met 
de uitvoering van dit besluit; dat in liet Staats
blad en gelijktijdig in de Staatscourant zal 
worden geplaatst, en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State: 

's-Gravenhage, den 16den October 1914. 
· WILHELMINA. 

De Jll inister .11an Binnenlandsche Zaken, 
CORT V. D. LINDEN, 

De 1vlinister van Financien, BERTLING. 
De Minister van-· 'Plate,·staat, C. LELY. 

De Min. van Landbouw, Nijverlieid en Handel, 
TREUB. 

(Uit,qe,q. 7 Nov. 1914.) 

16 October 1914. BEsr.urr, betreffende eene 
tijdelijke gewijzigde tariefstoepassing voor 
telegrammen in verstaanbare taal in het 
buiten-Europeesch verkeer. S. 483. 

WrJ WILHELMINA, ENZ: 
Gelet op artikel 16 der Telegraaf- en Tele

foonwet 1904 (Staatsblad n°. 7), alsmede op de 
op den 22sten Juli 1876 te St. Petersbitrg ge
sloten lnternationale Telegraafovereenkomst 
(Staatsblad n°, 112 van 1876); 

In aanmerking nemende de wenschelijkheid 
om de belemmering, welke het buiten-Euro
peesch telegraafverkeer tengevolge van de tij
delijke schorsing van het gebruik van·geheim 
schrift ondervindt, te verminderen; 

Op de voordracht van Onzen_ Minister van 
Waterstaat van den l3den October-1914, n°. 
10, Afdeeling Posterijen en ,Telegrafie ;. 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. l. Nederland treedt toe tot de tijdelijke 

internationale regeling, betreffende eene nfwij
kende tariefstoepassing voor telegrammen in 
verstaanbare taal in het : buiten-Europeesch 
verkeer, welke, op voorstel van de telegraaf
adrriinistratie van· G,·oot-Britannie en 'Ierland, 
tusschen vreemde regeeringen en besturen is 
en nader. zal worden getroffen. 

2. De nadere bepalingen ter uitvoering van 
dit besluit worden vastgesteld en gewijzigd 
door Onzen Minister van Waterstaat; in over
eenstemming met de internationale ·regeling 
en ,bekend gemaakt in de Btaatscoura,it. 

· vast, waarop de bedoelde regeling voor Neda
land in werking treedt en wordt opgeheven. 

Onze Minister· van W aterstaat 'is belast met 
· de uitvoeririg va1_1 dit besluit, hetwelk in het 
Staatsb(ad · zal worden geplaatst. 

's-Gravenh·age, den 15deri October 1914: 
WILHELMINA. 

De Minister vii l'Vaterstaat; C. LELY. 
(Uitge,q. 22 Oct. 1914.) 

15 October 1914. BESL'UIT, houdende verbod 
van uitvoer van aardappelen. ·s. 484. 

WrJ WILHELMINA, 1mz. 
Overwegende, dat het in het belang van den 

Staat noodig is, den uitvoer van aardappelen 
te verbieden; 

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

· Op de voordracht van Onze Ministers van 
Oorlog, van Financien en van Lar,dbouw, Nij
verheid en Handel van' 14 October 1914; Ka
binet, Litt. L1°6 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
15 October 1914, n° .. 2); 

Gezien het nader rapport van Onze voor• 
noemde Ministers van 16 October 1914, Ka
binet, Litt. V106 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
Eenig arfikel. 

De uitvoer van aardappelen is verboden van 
den dag der afkondiging van dit besluit. 

Wij behouden Ons voor dit verbod·tijdelijk 
op te heffen o.f in bijzondere gevallen daarvan 
ontheffing te doen verleenen. 

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

's-Gravenhage, den 15den October 19t4. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, BosBoo~r. 
De Minisfe,· ;,an Financiiin, BERTLING. 

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

(Uitgeg. 16 Oct. 1914.) 

· 16 October 1914. WET, tot wijziging van ·het 
tiende -hoofdstuk der .Staats begrooting voor 
het dienstjaar 1914. ,·(Verschillende onder
werpen.) S. 486. 

-3.' -Onze· Minister .van Waterstaat stelt bij 
bekendmaking in de Staatscowrant de'tijdstippen ' 

Bij deze wet wordt de omschrijving van ver
schillende artikele:il gewijzigd en worden tevens 
artikele_n. ingey.oegd,,en., v_er]ioogd ... _,., 
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Tengevolge hiervan ,vordt verhoogd het totaal 
<ler Ude afdeeling met f 183,850; 

dat der Illde afdeeling met f 100,561 ; 
dat der IV de afdeeling met f 179,300; 
dat der V de afdeeling met f 18,650 en 

· clat cler Vlde afdeeling met f 7,903,025; 
terwijl het einclcijfer van het tiende hoofd

-stuk der ·Staatsbegrooting voor het dienstjaar 
1914 wordt verhoogd met f 8,385,376. 

/rn October 1914. WKT, houdende bepalingen 
/ in het belang van ·de ·personen, werkzaam 

bij het laden en losseh. van zeeschepen. · 
s. 486. 

Bijl. Hand. 2° Kc1-mer 1910/11, n°. 204, 1-3; 
1911/1912, n°. 58, 1-7; 1913/14, n°. 11, 1-24. 

Hand. ide,n 1913114, bladz. 217ti-2193, 2195-
2251, 2254-2274, 2276-2299, 2301-2312,2315-
2~28,2330-2355,2357-2366,2368-2423,2425-
2439, 2443-2449, 2509-2511. 

Bijl. l• Kamer 1914/15, n°. 11, 1-4. 
Hand. idern blaclz. 20. 

\VIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het noodzakelijk is, bepalingen vast te 
stellen in het belang van de personen, werk
zaam bij het laden en los_sen van zeeschepeu ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. 1. Voor de toepassing van cleze 

wet wordt verstaan. onder: 
Onze Minister: Onze Minister, met de uit

voering van deze wet belast; 
zeeschip: ieder vaartuig, dat de zee bevaart, 

met uitzondering van oorlogsschepen en vis
schersschepen ; 

bemanning van een zeeschip : allen, die zich 
blijkens de monsterrol of, bij gebreke daarvan, 
blijkens een antler aan boord van het schip 
aanwezig geschrift als scheepsofficier of scheeps
gezel hebben verbonden; 

stuwadoorsarbeid; alle werkzaamheden aan: 
het brengen van goederen in een zeeschip; 

het, in ~echtstreeksch verbancl daarmede, ver
werken der in het schi;:, te brengen goederen 
op cle kade, in, zich aldaar bel'indende pakhui
zen of opslagpluatsen-· of in het :vaartt_•ig,: van 
waaruit zij rechtstreeks in het zeeschip worden 
gebracht; het stuwen of het verwerken van 
goederen in het zeeschip ; 

het brengen van goederen nit een zeeschip ; 
het, in rechtstrneksch verband· daarmede. op· 
stapelen cler nit het schip gebmchte goederen 
op de Irnde, in zich alclaar bevindende pak · 
huizen of opslagplaatsen of het stuwen of het 
Yerwerken dier goederen in het vaartuig, 

waarin zij rechtstreeks uit bet zeeschip wor
den gebracht; 

een en antler met inbegrip van bet bedienen 
van inrichtingen of werktuigen ten beboeve 
van vorenbedoelde werkzaamheden ;. 

stmoadoorsonderne,ning: iedere onderneming, 
waarin, zij bet niet voortdurend, stuwadoors
arbeid wordt: verricb.t; 

havenarbeider: ieder, die stuwadoorsarbeid 
verricbt en niet behoort. tot de bemanning 
van het zeeschip. 

2. Onder goederen worden·.voor de toepassing 
van deze wet mede begrepen de brandstof 
voor cle voortbeweging van het zeeschip en 
de ballast, doch worden overigens, voorzoover 
een en ancler zonder behulp van krachtwerk
tuigen wordt behandeld, niet begrepen hetgeen 
dient tot uitrusting van bet schip, de bagage 
van de reizigers en van de bemanning van het 
schip zoomede het proviand. 

2. De gezagvoerder van een zeeschip of hij, 
die den gezagvoerder vervangt, is verplicht te 
zorgen, dat ten behoeve van het laden of bet 
lossen van bet schip geen stuwadoorsarbeicl 
wordt verricht door anderen dan: 

a. door de bemanning van het schip ; 
b. door bet personeel van eene stuwadoors

onderneming, ,velke overeenkomstig artikel 3 
is ingeschreven. · 

3. 1. Eene stuwadoorsonderneming moet aan 
de volgende, eischeh-. voldoen : 

a. tenminste een hoofd of bestuurder der 
onderneming moet ingezetene des Rijks zijn; 

b. de boofden of bestuurders mogen niet in 
eene andere onderneming werkzaam zijn, tenzij 
als hoofden of bestuurders; in· bijzondere om
stancligheden kan Onze Minister ten behoeve 
van eene bepaalde onderneming vrijstelling 
verleenen van d\)zen eisch; 

c. zij moet bovendien ingescbreven zijn in 
een daarvoor bestemcl register. Die inschrijving 
mag niet worden geweigerd, indien de onder
neming voldoet" aan het bepaalde onder a en b. 

2. Indien eene ingescbreven stuwadoorson
derneming niet langer voldoet aan het be
paalde in het eerste lid, onder a of b, of op· 
houdt te be~taan, wordt· zij uit het register 
gt:,schrapt. Deze schrapping werkt niet, zoo
Jang daartegen beroep kan worden ingesteld, 
zoolang over een ingesteld beroep niet is be
slist of eene uitspraak, waarbij de schrapping 
worclt · gehandbaafd, nog niet in kracht van 
gewijsde is· gegaan. 

:i. Tegen de weigering om eene stuwadoors
onclerneming in het register in te schrijven 
en tegen de schrapping van eene onde~neming 
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uit het register, anders dan op ver,mek, kun• 
nen hare vertegenwoordigers beroep· instellen 
bij' den kantonrechter, birinen wiens ressort 
de onderrteming is gevestigd of kantoor houdt,. 

4. Dit beroep wordt bij eenvoudig verzoek
schrift en ender overlegging van bewijsstukken 
ingesteld binnen zes dagen na dagteekening 
van de kennisgeving, waarbij de weigering of 
de schrapping wordt medegedeeld. 

5. De kantonrechter beslist na onderzoek· en 
na partijen of hare vertegenwoordigers in de 
gelegenheid te hebben gesteld om te worden 
gehoord. De uitspraak. geschiedt ,binnen zes 
dagen na de dagteekening van het verzoek
schrift. Indien de uitspraak inschrijving of 
vernietiging van de Reh rapping beveelt, wordt 
zij door den bcvoegden ambtenaar terstond 
ten nitvoer gelegcl, niettegenstaande beroep in 
cassatie. 

6. Binnen dertig dagen na de uitspraak ·vau 
d.e!1 kantonrechter kan ieder der partijen daar
tegen beroep in cassatie instellen bij,den Hoo
gen Raad. Wanneer de Hooge Raad grond 
vindt tot vernietiging van de uitspraak van 
den kantonrechter, beslist hij in hetzelfde arrest 
de hoofdzaak, zooals de- kaiitonrechter; die het · 
vernietigde vonnis heeft ge\vezen. had behoo
ren te doen. Indien de beslissing der hoofd
zaak afhangt van daadzaken of rechtspunten, 
welke bij de vroegere behandeling zijn onop
gelost gelat6n, verwijst ·de Hooge Raad het 
geding naar den kantonrechter, ten einde met 
inachtneming van de uitspraak van den Hoo
gen Raad, de hoofdzaak verder te behandelen 
en te beslissen. 

4. De hoofden of .bestuurders eener onder
neming zijn verplicht te zorgen, dat in hunne 
onderneming geen stuwadoorsarbeid· wordt 
verricht · door mannelijke personen beneden 
achttien jaar of door vrouwelijke personen. 
· 5. De hoofden of bestuurders eener stmva

doorsonderneming zijn· verplicht te zorgen: 
a. dat ter plaatse, waar in ·Jmnne onderne

ming arbeid wordt verricht, voor iederen· aa:ri 
dien arbeid deelnemenden havenarbeider eene 
geldige, op zijn naam gestelde arbeidskaart 
aanwezig is van een door Onzen .Minister be
paalden vorm ; 

b. dat bi,i het verlaten van de plaats van 
den arbeid de .. lrnart, zoo deze niet reeds te 
zijner beschikking is, wordt afgegeven aan 
den havenarbeider, te wiens name zij staat. 

6. V[ anneer· bij het ter plaatse bevoegde 
districtshoofd, bedoeld in artikel 17; de over
tuiging bestaat, dat · de bij den in artikel · 9 
bedoelden algememien maatregel van bestuur 

ten aanzien van arbeids- en i-usttijden vastge
stelde bepalingen ill' eene striwadciorsonderne
ming warden overtreden, kan Onze Minister, 
na onderzoek en na de hoofden of bestuurders 
dier onderneming in de gelegenheid te hebben 
gesteld om te worden gehoord, bepalen, dat 
zij verplicht zijn' te zorgen, dat iri hunne onder
neming ·worden nageleefd door hem aangewe
zen voorschrifteri·, welke bij alge~eenen ·maat
regel van bestuur zijn vastgesteld en strekken 
ter bevordering van eene richtige naleving van 
die bepalingen. 

7.-Hij, onder wiens berusting zich eene ar
beidskaart bevindt, moet de kaart op aanvrage · 
onverwijld ter inzage geven aan de ambtenaren, 
in artikel 17 bedoeld. Bij den aan het slot 
van het vorige artikel bedoelden algemeenen 
maatregel van bestuur kan gelijke verplich
ting worden opgelegd ten aanzien van bij 
dien algemeenen maatregel aangewezen be
scheiden. <., 

8. 1. Eene ,arbeidokaart wordt tegen ont: 
vangst van het daarvoor verschuldigde bedrag
uitgereikt aan of ten behoeve van ieder man
nelijk persoon van achttien jaar of ouder, door 
of namens wien zij volgens de bij algemeenen 
maatregel van bestuur gestelde regelen wordt 
aangevraagd. 

2. Het voor eene arbeidskaart verschuldigde 
bedrag, dat niet hooger mag zijn Jan vijftig 
centen, woi:dt geregeld bij algemeenen -maat
regel van bestuur. Voor een nieuw exemplaar 
van eene nog geldige arbeidskaart wordt in 
rekening gebracht de helft van het bij den 
algemeenen maatregel van · bestuur bepaalde 
bedrag. Indien aannemelijk gemaakt wordt, 

,dat iemand de beschikking over eene op zijn 
naam gestelde, geldige arbeidskaart verloren 
heeft, wordt aan hem of te zijnen behoeve een 
nieuw exemplaar uitgereikt, indien voldaan is 
aan de regelen, bij algemeenen maatregel van 
bestuur voor de aanvrage gesteld. 

3. De arbeidskaarten worden uitgereikt- door 
de daartoe door Onzen Minister aangewezeri 
ambtenaren. 

4. Zij zijn geldig voor den daarin vermelden 
termijn, die den tijd van ~e'n jaar niet mag. 
overschrijden,'.en binneff.het daarin·aangegeven 
district, als bedoeld in artikel 17. 

9. 1. De hoofden of bestuurdcrs eimer 
stuwadoorsonderneming zijn verplicht te zor
gen, dat in hunne onderneming door havens 
arbeiders· geen arbeid wordt verricht in strijd 
met de bepalingen, ten aanzien van hunne 
arbeids- en rusttijden 'bij algemeenen :iriaatregel 
van bestuur gesteld: 
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2. Bij de· regeling. van de arbeids- en rust
tijden in dien algemeenen ·maatregel van be
stuur wordt in acht genomen: 

a. dat havenarbeiders per etmaal niet !anger 
arbeid mogen verrichten dan tien uren, behou
dens. vergunning voor overwerk in buitenge
wone omstandigheden, voor ieder bepaald geval 
te verleenen, en voorts niet uitzondering voor 
bepaalde groepen; in verband met bepaalde 
werkzaamheden ; 

b. dat de havenarbeiders, behoorende tot de 
bepaalde groepen, bedoeld onder a, niet !anger 
arbeid mogen verrichten dan vier en twintig 
uren achtereen, rusttijden van· zes uren eri 
minder inbegrepen; 

c. dat de havenarbeiders in het tijdvak van 
Maandag des voormiddags 6 uur tot midder
nacht tusschen Zaterdag en Zondag in geen 
geval !anger arbeid mogen verrichten dan 
zestig uren, behoudens ,vergunning voor over• 
werk in buitengewone omstandigheden, 'voor 
ieder bepaald geval te. verleenen. 

3. Binnen vijf jaar na het tijdstip, waarop 
deze wet is in werking getreden, wordt een 
on twerp van wet "bij de Staten-Generaal inge
diend, waarbij dit artikel wordt herzien. 
' 10. 1. De gezagvoerder van een zeeschip of 

hij, die den gezagvoerder vervangt, is verplicht 
te ·zorgen, dat op Zond'ag -· waaronder• voor 
de toepassing van deze wet wordt verstaan de 
tijd van middernaeht tusschen Zaterdag en 
Zondag tot Maandagmorgen 6 uur - door 
personen, behoorende tot de bemanning van 
het schip, ten behoeve van het laden of lossen 
daarvan geen stuwadoorsarbeid wordt verricht, 
tenzij daartoe uitdrukkelijk vergunning is ver
leend en alsdan de voorwaarden worden in 
acht genomen, aan de vlirgunning verbonden. 
Onder gelijk voorbehoud zijn de hoofden of 
bestuurders eener onderneming verplicht te 
zorgen, dat in hunne onderneming op Zondag 
geen stuwadoorsarbeid wordt verricht. 

2;, De in het eerste lid becloelde vergunning 
kan door Onzen Minister worden verleend 
voor een bepaalden termijn, een .jaar niet te 
boven. gaande, voor alle of·voor. sommige -werk
zaainheden aan bepaald aangewe~en zeeschepen 
of voor bepaalde werkzaamheden aan de zee
schepen, die voor het verrichten van die 
werkzaamheden van eene bepaalde inrichting 
gebruik .maken. Overigens wordt slechts ver• 
gunning verleend voor ieder bijzonder geval 
door het ter, plaatse bevoegde districtshoofd, 
bedoeld in artikel 17, of een anderen, door 
Onzen Minister aangewezen, ambtenaar, wan
neer naar diens oordeel eene dringende reden 

van buitengewonen aard den arbeid op Zondag 
n_oodzakelijk maakt. 

3. De vergunning wordt vr.rleend aan den 
gezagvoerder van het zeeschip voor den arbeid 
der bemanning en aan de stuwadoorsonder
neming, waarin de arbeid zal geschieden, voor 
dien der havenarbeiders, in die oriderneming 
werkzaarn. 

11. Na veroordeeling, bij onherroepelijk ge
worden rechterlijke uitspraak, wegens niet-in
acbtneming van het bepaalde in bet eerste lid 
van artikel 10, kan door Onzen Minister worden 
bepaald, dat aan den veroorde.elde of aan de 
onderneming, waarin de veroordeelde werk
zaam is, gedurende een bepaalden, den tijd 
van een. jaar niet te boven gaanden, termijn 
geene vergunning, als in dat artikel bedoeld, 
zal worden verleend-, en kan, wanneer het eene 
doorloopende vergunning betreft, deze ,door 
Onzen Minister worden ingetrokken, 

12. 1. De hoofden. of bestuurders eener. 
onderneming zijn verplicht te zorgen, dat ten , 
aanzien van den toegang tot de zeescbepen, 
waaraan in hunne onderneming door havenar
beiders stuwadoorsarbeid wordt verricht, en 
ten aanzien van· de vervoermiddelen, waarmede 
in hunne ouderneming werkzame havenarbei
ders over water naar of van een zeeschip worden 
gebracht, wordt voldaan aan· de deswege bij 
algemeenen maatreg-el van bestuur gegeven 
voorschriften, zoomede aan de nadere eiscben, 
kracbtens dien algemeenen maatregel van be
stuur tot uitvoering · daarvan in een bepaald 
geval gesteld door het ter plaatse bevoegde 
districtshoofd, bedoeld in artikel 17, of een 
anderen door Onzen Minister aangewezen 
ambtenaar. 

2. Mede zijn zij verplicht te zorgen, dat in 
hunne onderneming havenarbeiders geen· stu
wadoorsarbeid verrichten, wanneer niet wordt 
voldaan aan de bij algemeenen maatregel van· 
bestuur gegeven voorschriften : 

a. ter voorkoming van ongevallen bij .den 
arbeid en betreffende· het verleenen van hulp 
bij plaats gehad !:tebbende ongevallen; 

b. ter voorkoming van schade aan de gezond
heiu teLgevolge van den arbeid; 

c. ten aanzien van het bescbikbaar stellen 
van drinkwater en privaten; 

d. in het belang der zindelijkheid; 
en · aan de , nadere eischen, krachtens dien 

algemeenen maatregel van bestm1r ter uitvoe• 
ring van de onder a-d bedoelde .voorschriften 
in een bepaald geval : gesteld door het ter 
plaatse bevoegde districtshoofd, bedoeld in 
artikel 17, of een anderen door Onzen Minister 
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aangewezen ambtenaar. Bij het stellen van 
,; een naderen eisch wordt rekening gehouden 

met· de inrichting van het zeeschip, waaraan 
de stuwadoorsarbeid wordt verricht. 

3. Bij een naderen eisch, als in het eerste 
of het tweede lid van dit artikel bedoeld, wordt 
een termijn bepaald, binnen welken er aan be
hoort te zijn volda;m. De eisch wordt schrif
telijk en gedagteekend medegedeeld en daarbij 
wordt vermeld tot uitvoering van welk voor
schrift van den algerneenen rnaatregel van 
bestuur hij strekt. 

4. Tegen een naderen eisch kan ieder hoofd 
of bestuurder van de onderneming, waaraan 
hij wordt gesteld, binnen vier en twintig uur 
na de mededeeling in beroep komen bij een 
door Onzen Minister aangewezen persoon, 
ingezetene van de gemeente, waartoe de haven 
behoort, die zoo spoedig mogelijk op het be
roep beslist. Dit ber~ep schort de verplich
ting tot voldoening aan den eisch op. 

5. Tegen de beslissing van den in het v~erde 
lid genoemden persoon kan binnen acht dagen 
na hare dagteekening bij Onzen Minister be
roep worden ingesteld door bet hoofd of den 
bestuurder der ondernerning en door den amb
tenaar. T)e beslissing, waartegen dit beroep 
openstaat, wordt opgevolgd, niettegenstaande 
de termijn van beroep nog niet is verstreken 
of omtrent een ingesteld beroep nog niet is 
beslist. 

6. Ingeval een eisch door het in beroep be
slissend gezag worclt gewijzigd, treedt de ge
wijzigde eisch in de plaats van dien, waar
tegen beroep werd ingesteld. 

13. 1. Indien het loon van havenarbeiders 
geheel of ten deele is bepaald naar de feitelijk 
verwerkte hoeveelheid lading van een zeeschip, 
moeten de hoofden of bestuurders der onder
neming, waarin de havenarbeiders stuwadoors
arbeid verrichtten, mm het ter plaatse bevoegde 
districtshoofd, bedoeld in artikel · 17, of een 
anderen door Onzen Minister aangewezen 
ambtenaar, op diens verlangen eene nauwkeu
.rige schriftelijke opgaaf verstrekken van die 
hoeveelheid, voorzoover daarvan het loon ge
heel of ten deele afhankelijk is. Deze. opgaaf 
moet geschieden binnen tweemaal vier • en 
•twintig uur, nadat het verlangen werd te kennen 
gegeven, of zooveel later als door den ambte
naar wordt goedgekeurd. 
· 2. De ambtenaar is bevoegd, een onderzoek 
in te stellen of te doen instellen naar de juist
heid der verkregen opgaaf. Op zijne vordering 
.moet door de hoofden of bestu·urders der on
derneming, waarin de stuwadoorsarbeid ,ge-

schiedde en door alien, die in die onderneming 
werkzaam zijn, alsmede door den gezagvoer
der van een vaartuig, waarin goederen uit het 
zeeschip zijn gebracht, en door de tot de be
manning van dat vaartuig behoorende personen 
zoomede door alle anderen, die bij de uit of 
in het . zeeschip gebrachte goederen belang 
hebben, alles worden gedaan of toegelaten, wat 
door hem wordt verlangd en redelijkerwijze 
ten hehoeve van het onderv.oek noodig kan 
worden. geacht. 
. 3. Indien het loon van havenarbeiders ge
heel of ten deele is bepaald naar de in eenig 
geschrift uitgedrukte hoeveelheid lading van 
een zeeschip, zijn de hoofde~ of bestuurders 
der onderneming, waarin de havenarbeiders 
stuwadoorsarbeid verrichtten, verplicht dat 
geschrift aan het ter plaatse. bevoegde, dis
trictshoofd of een anderen door:Onzen Minister 
aangewezen ambtenaar, op <liens verlangen ter 
hand te stellen. Dit moet geschieden binnen 
tweemaal vier en twintig' uur, nadat het ver
langen werd te kennen gegeven, of zooveel 
laterals door den ambtenaarwordtgoedgekeurd. 

4. De ambtenaar, aan wien een in het derde 
lid bedoeld geschrift is ter hand gesteld, is 
verplicht dit zoo spoedig mogelijk en uiterlijk 
binnen vier en twintig uur na ontvangst aan 
de hoofden of bestuurders der onderneming 
terug te geven. 

14. De hoofden of bestuurders eener stu
wadoorsonderneming zijn verplicht te zorgen: 

a. dat in hunne ondernemi~g het Joun van 
havenarbeiders niet dan krachtens rechterlijke 
uitspraak wordt uitbetaald aan derden, diA 
sterken drank in het klein verkoopen of. ten 
aanzien van wie redelijkerwijs kan worden 
vermoed, ·dat zij als .tusschenpersoon voor 
zoodanige person en optreden; 

b. dat in hunne onderncming de bepalingen 
worden nageleefd, welke door Onzen Minister 
zijn. vastgesteld om te voorkome11, dat het 
loon van havenarbeiders wo_rdt uitbetaald op 
plaatsen, die door hare Jigging er toe kunnen 
leiden, dat het loon niet door de havenarbeiders 
persoonlijk in ontvangst wordt genomen. Deze 
bepalingen kunnen voor alle of sommige ge
meenten en voor verschillende gemeenten ver
schillend worden vastgesteld. 

15. Gelijke verplichting als door of krach
tens artikel 4; artikel 5; artikel 6; artikel 9, 
eerste lid; artikel 10, eerste lid, 2den volzin ; 
artikel 12, eerste en tweede lid; artikel 13, 
eerste en derde lid ; artikel 14 en artikel 21, 
tweede en derde lid, op de hoofden of bestuur
ders eenei' · ondernerning is •gelegd, .ru~t op het 
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opzichthoudend personeel, voor zoover dit nale~ing van het . bij en krachtens deze wet 
door hen met de zorg voor de naleving van bepaalde. 
die bepalingen is belast. t 9j I. Door Ons kunnen voor ieder district, 

16. A.an de verplichtingen van de hoofden in artikel 17 bedoeld, een of meer Commissien 
of bestuurders eener onderneming en van het van ladvies voor den havenarbeid_ worden in
opzichthoudend personeel wordt geacht te zijn gestefd. 
voldaan, wanneer zij aantoonen, dat door. hen 2. _IEene Commissie kan door Ons worcfon 
de noodige bevelen zijn gegeven, de noodige opgefeven, wanneer naar Ons oordeel gebleken 
middelen zijn verschaft en het redelijkerwijs is, dat de behoefte aan eene Oommissie niet 
te vorderen toezicht is gehouden, om de na- of ni~t !anger bestaat of dat eene behoorlijke 
leving te verzekeren van de bepalingen, voor saml

1 
stelling niet meer mogelijk is. 

welker naleving zij verplicht waren te zorgen. 3. De Oommissien dienen aan de hoofden 
17. I. Door Ons worden ambtenaren aange- der I epartementen van algemeen bestuur, aan 

wezen, belast met de handhaving van deze de b sturen van provincien- en gemcenten, en 
wet en met de medewerking aan de uitvoering aan 

1
iien ambtenaar, die krachtens artikel 17 

ervan. Zij zijn werkzaam onder de bevelen als ~oofd van den dienst is aangewezen, zoo
van Onzen Minister en worden door Ons be- mede

1 
aan de in dat artikel bedoelde districts

no"emd, geschorst en ontslagen. hoofden of andere, door Onzen :Ofinister aan-
2. Hun werkkring en bevoegdheden worden geweken, ambtenaren van ad vies over alle on

bij algemeenen maatregel van bestuur gere- derwfrpen, den havenarbeid rakende. Zij kun
geld. Daarbij wordt bepaald, dat. en op nen zich ook uit eigen beweging met adviezen 
welke wijze een hoofd van den dienst wordt tot ienoemde personen of lichamen wenden. 
aang-ewezen en ambtenaren worden aangewezen, 4. Eene Commissie bestaat uit: 
die als hoofd van een district zullen werkzaam a. I een Voorzitter en een plaatsvervangend 
zijn. De omvang der districten wordt door Voorzitter; 
Ons bepaald. b. ~en even aantal andere leden en een gelijk 

3. De instructien voor de in het eerste lid aanta,~ plaatsvervangende leden. 
bedoelde ambtenaren warden door Ons vast- 5. liet getal der leden en plaatsvorvangende 
g-esteld. ledeJ, in het voorgaande lid onder b bedoeld, 

4. Jaarlijks wordt een verslag van de werk- word~ voor iedore Oommissie door Ons vast-
' zaamheden der in het eerste lid bedoelde amb- geste]d. Die leden warden, evenals hunne 

tenaren aan de Staten-Generaal overgelegd. plaatkvervangers, voor de eene helft gekozen 
Dit verslag kan warden opgenomen in dat, door 1de hoofden of bestnurders van stuwadoors
bedoeld bij artikel 17 der Arbeidswet 1911 ondeynemingen, gedurende ten minste zes 
(Staatsblad n.0 • 319). maa~den v66r het OJJmaken van de kiezers-

5. Indien dit voor de uitoefening van hunnc lijsten ingeschreven overeenkomstig artikel 3, 
taak noodig blijkt, kunnen aan de in het eerste en v6or de andere helft door hen, te wier na
lid bedoelde ambtenaren worden toegevoegd me ~edert ten minste zes inaanden v66r het 
ambtenaren, met bureelarbeid belast, en be- opm~ken van de kiezerslijsten eene geldige ar
dienden. Deze worden door Ons of. krachtens beidsfaart, als bedoeld in artikel 5, is afgegeven. 
Onze machtiging, door Onzen Minister be- De k,iezerslijsten worden jaarlijks vastgesteld. 
noemd, geschorst en ontslagen. Hunne hi- De b:eslissine; van geschillen over de plaatsing 
structien worden door Onzen Minister vast- op df kiezerslijsten wordt opgedragen aan den 
gesteld. kantonrechter, binnen wiens ressort de onder-

6. Het is aan de in het eerste lid bedoelde nemihg gevestigd is of kantoor hondt of de 
ambtenaren verboden, middellijk of onmiddel- houdbr van eene arbeidskaart woonplaats heeft. 
lijk deel te nemen aan stuwadoorsonder_ne- Het laatste lid van artikel 3 is van toepassing. 
mingen. 6. IDe Voorzitter en de plaatsvervangend 

18.· De hoofden of bestunrders eener stu- Voorbitter eener Oommissie worden door Ons 
wadoorsonderneming en de in zoodanige on- beno~md. De Voorzitter wordt benoemd bui
derneming werkzame personen alsmede de ten de kringen van personen, door wie, krach
gezagvoerder van een zeeschip en de tot de tens I het vijfde lid, de overige leden warden 
bemanIJing van zoodanig schip behoorende gekozen. 
personen zijn verplicht, aan de in het eerste 7. ~e leden e.11 hunne plaatsvervangers tre
licl van artikel 17 bedoel<;le ambtenaren de den om de drie jaar af en zijn onmidclellijk 
verlangde inlichtingen te geven betreffende de herb noembaar of herkiesbaar. Hij die ter 
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vervulling eener tusschentijds opengeyallen 
plaats als ·lid of als plaatsvervangend-Jid _der 
Commissie is aangewezen, treedt ·af ,op het 
tijdstip, waarop degeen, in wiens plaats hij.is 
aangewezen, moest aftreden. 

·s. Het ter plaatse bevoegde districtshoofd 
en de overige door Onzen Minister aangewezen 
ambtenaren, bedoeld in artikel 17, hebben toe' 
gang tot de vergaderingen der Commissie, 
De Commissie kan echter in bijzondere gevallen 
besluiten bUiten hunne·· tegenwoordigheid te 
vergaderen. 

9. Al hetgeen overigens op de samenstelling' 
en de bevoegdheid der Commissien betrekking 
heeft, wordt geregeld .bij algemeenen maatre
gel van bestuur, .die mede regelen kan inhou
den omtrent de vergaderinge_n.P,u de werkwijze 
der Commissien alsmede omtrent de"schade
loosstellingen; toe te kennen aan hen,' die van 
de Commissie dee~ uitmaken. 

10. Met afwijking van het bepaalde in het 
vijfde lid worden a!le leden en plaatsvervan
gende leden eener Commissie, ingesteld binnen 
een jaar na het in werking treden van deze 
wet, voor de eerste maal door Ons benoemd, 
voor iooveel betreft.de in het vierde lid, onder 
b, bedoelde ·leden en plaatsvervangende leden, 
zooveel.mogelijk na overleg met de vereenigin
gen 'l'an hoofden of bestuurders van stuwa
doorsondernemingen en van bavenarbeiders. 
De aldus benoemde leden en plaatsvervan
geilde leden trede~ af na verloop van een 
door Ons te bepa~en tijd, een jaar en zes maan· 
den niet te boven gaande. 

20 . . 1. Overtreding van bet bepaalde bij of 
kracbtens een der artikelen 2; .4; 5; 6; 7; 9, 
eerste lid ; 10, · eerste lid.; 12, eerste e1r tweede 
lid; 13, eerste, _tweede en derde lid; 14; 18 
en 27 wordt gestraft·met hechtenis .va_n ten 
hoogste een maand of geldboete van ten hoogste 
honderd gulden. · 

2. Overtreding van net bepaalde in artikel 21, 
tweede en dlJrde lid, wordt gestraft met hech
tenis van ten boogste drie maanden of geld
bo_ete van ten hoogste drie honderd guiden. 

3. Overtreding van het bepaalde in artikel 
· 15 wordt gestraft ~et : 

a. hechtenis van ten hoogste een·-maand of 
geldboete van ten,hoogste-honderd·gulden, voor 

· zoover het niet eene overtreding betreft, die 
bestaat in gebrek aan zorg voor_ de naleving 
'l'an , h~t bepaalde bij artikel 21, tweede of 
diirde lid;, 

b. hecbtenis van ten hoogste drie maanden 
of geldboete van ten hoogste driehonderd gul· 
den, indien de overtreding bestaat in .gebrek 

aan zorg voor de naleving van het 1:>epaalde
bij artikel 21;" tweede of derde lid. 

4, Met gevangenisstraf van ten hoogste drie
maanden wordt gestraft hij, die eene arbeids
kaart of een geschrift, dat krachtens artikel 6-
ten name van een bepaald persoon door daar
toe aangewezen ambtenaren beboort te worden 
afgegeven;. valschelijk opmaakt of vervalscht, 
met het ,oogmerk om een ander in de gelegen
heid te stellen, die kaart of .dat geschrift als
ecbt. en ,:mvervalscht te gebruiken. 

5. Met . gevangenisstraf van ten hoogste eeu, 
maand of° geldboete van ten boogste.honderd 
vijftig gulden wordt gestraft: 

a. hij, • die opzettelijk van een valschelijk op
gemaakte. of vervalschte arbeidskaart of van, 
een . valschelijk ·opgemaakt of -vervalscht ge
schrift, als in het vorige lid bedoeld, gebruik 
maakt,. als ware de lrnart of bet geschrift echt. 
en onvervalscbt.: 

b. hij, die opzettelijk gebruik maakt van een 
klaarblijkelijk niet,voor hem bestemde arbeids
kaart of van een in het vorige lid bedoelcl 
geschrift, dat klaarblijkelijk ni~t voor 4em 
bestemd _is, als_ ware de kaart of het gescbrift. 
te zijnen -behoeve_ afgegeven. · 

6. Indien tijdens het plegen van het feit nog· 
geen twee jaar zijn verloopen, sedert eene 
vroegere veroordeeling van den scbuldige we; 
gens overtreding van eene bepaling dezer wet. 
onherroepelijk is geworden, kan. de rechter
geld!Joete, hechte11is of gevangenisstraf tot het. 
du]Jbel van elk in dit artikel gesteld maxi
mum opleggen. 

7. Ingeval een of meer der hoofden of be-
stuu.rders eener onderneming of hun opzicht
houdend personeel worden veroordeeld, ter zake 
dat zij niet hebben gezorgd, dat. in hunne on
derneming wordt nageleefd bet bepaalde bij, 
of •krachtens de ariikelen 4_; 5; 6; 9, eerste lid; 
10, eerste lid, 2den volzin, en 21, tweede en
derde lid; en in geval de gezagvoerder van 
e_en zeeschip of hij, .die hem vervangt, wordt. 
veroordeeld, ter. zake ·dat hij niet de zorg heeft. 
gedragen, bedoeld in -artikel 2; 10, eerste lid, 
lsten volzin, en 21, tweede en derde lid, wordt 
een afzonderlijke straf opgelegd ten opzichte
van elken persoon, met of·ten aanzien van 
wien de overtreding is gepleegd en voor iede1-
etmaal, in den loop waarvan die overtreding 
is gepleegd. Echter wordt bij een rechterlijke 
uitspraak nimmer meer dan zestien maanden 
hechtenis opgelegd en wordt, niettegenstaande 
het bepaalde .bij het eerste_ lid van artikel 10, 
de Zondag voor de toepa_ssing van dit artikel 
als een etmaal beschouwd •. 
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21. 1. Het ter plaatse bevoegde districts
hoofd, bedoeld in artikel 17, ·of een ander, 
door Onzen Minister aangewezen, ambtenaar 
is bevoegd te bevelen : 

I 0 • dat stuwadoorsarbeid op Zondag onver
wijld geheel of ten deele wordt gestaakt, wan
neer die arbeid geschiedt zonder dat daartoe 
verguuning is verleend of zonder dat de aan 
.iene vergunning verbonden voorwaarden wor
<len in acht genomen; 

2°. dat stuwadoorsarbeid door havenarbei
<lers onverwijld geheel of ten deele wordt ge
.staakt: 

a. wanneer zij niet werkzaam zijn in eene 
;;tuwadoorsonderneming, welke overeenkom
stig artikel 3 is ingeschreven ; 

b. wanneer hij van oordeel is, da_t onmid
dellijk gevaar -bestaat voor person en tengevolge 
van de niet-naleving van een of ~eer der 
bepalingen van een bij het tweede lid van ar
tike_l 12 bedoelden algemeenen maatregel van 
bestuur of vun een naderen eisch, ingevolge 
dat lid van artikel 12 gesteld. 

2. De gezag,,oerder van een zeeschip of hij, 
<lie den gezagvoerder vei·vangt, is verplicht te 
:zorgen, dat aan een bevel, als bedoeld in het 
voorgaande lid, door personen, behoorende tot 
de bemanning van het schip en - wanneer 
het bevel is gegeven op grond van het be
paalde in het voorgaande lid onder 2a - door 
havenarbeiders onverwijld wordt voldaan. De 
hoofden of bes tu urders eener onderneming zijn 
verplicht te zorgen, dat in liunne onderneming 
-0nverwijld aan een bevel, als in het voor
gaande lid bedoeld, wordt voldaan. 

3. De personen, op wie de in het voorgaande 
lid bedoelde verplichting rust, zijn volgens 
de daar gemaakte onderscheiding verplicht te 
zorgen, dat de arbeid niet wordt hervat, dan 
nadat het bevel tot geheele of gedeeltelijke 
-staking in beroep is vernietigd of nadat de 
ambtenaat·, die het J:,evel gaf, tot de hervatting 
schriftelijk verlof heeft gegeven. Echter mag 
zonder zoodanig verlof de arbeid des Maan
dagmorgens te 6 uur of later worden hervat, 
wanneer het bevel tot staking van ·den arbeid 
uitsluitend werd gegeven op grond ·van het 
bepaalde -bij het eerste lid onder 1. 

4. De ambtenaar, die het bevel gaf, kan ter 
uitvoering daarvan de hulp inroepen van den 
f'terken arm. 

5. Het bevel wordt schriftelijk en ged·agtee
kend gegeven. 

6. Tegen een bevel tot geheele of -gedeelte
lijke staking van stuwadoorsarbeid kan Dinnen 
twee dagen na den ·<lag, waarop het werd uit-

gevaardigd, beroep worden ingesteld bij een 
door Onzen Minister aangewezen persoon, in
gezetene van de gemeente, waartoe de haven 
behoort. 

7. Het beroep 1!:an mondeling, per telegraaf 
of per telefoon worden ingediend, mits-het in 
dat geval binnen den in het voorgaande lie'. 
bepaalden termijn schriftelijk wordt bevestigd; 
indion bet niet tevoren is afgedaan . 

22. 1. Met het opsporen van de in artikel 
20 bedoelde strafbare feiten zijn·belast deambte
naren van Rijks- en gemeentepolitie, de ma
rechaussee, de waterschouten en de in het 
eerste lid van- artikel 17bedoelde arnbtenaren. 

2. Met het opsporen, in bepaalde gemeenten, 
van de in artikel 20 bedoelde overtredingen, 
zijn mede belast de door Ons aangewezen 
ambtenaren. 

23. 1. De in artikel 22 bedoelde ambtenaren 
hebben toegang tot alle plaatsen, waar arbeid, 
waarop deze ·wet van toepassing is, verricht 
wordt of ten aanzien waarvan redelijlrnrwijs 
kan worden vermoed, dat aldaar zoodanige 
arbeid verricht wordt. 

2. De beambten der marechaussee, niet 
zijnde hulpofficier van J nstitie, en de amb
tenaren van Rijks- en gemeentepolitie beneden 
den rang van inspecteur der Rijksveldwacht 
en van Oommissaris van politie behoeven daar
toe, voor zoover hun de toegang niet nit an
deren hoofde vrijstaat, een schriftelijken bij~ 
zonderen last van den burgemeester of van den 
kantonrechter. Aan de in den voorgaanden 
volzin bedoelde beambten der marecbaussee 
en ambtenaren van Rijks- en gerneentepolitie 
kan, voorzoover bun de toegang niet nit an
deren boofde vrijstaat, een algemeene schrif0 

telijke last worden verstrekt die, beboudens 
intrekking tusschentijds, vaii kracbt is voor 
den tijd van drie maanden. Deze last wordt 
verstrekt aan beambten der marecbaussee en 
aan ambtenaren van Rijkspolitie door den kan
tonrechter onder goedkeuring van den procu
reur-generaal, fungeerend directet;r van politie, 
aan die van gemeentepolitie door den burge
meester onder goedkenring van den Commis
saris der Koningin. 

3. Wordt aan de in,artikel 22 bedoelde amb
tenaren de toegang geweigerd, dan verschaffen 
zij zich dien desnoods met inroeping van den 
sterken_ arm. 

4. In plaatsen, als bedoeld in het eerste lid, 
die tevens woningen of alleen door eene wo
riing toegankelijk zijn, treden zij tegen den 
wil van· den bewoner niet oinnen clan op ver
toon van een schriftelijken bijzonderen last van 
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flen · · burgemeester of van den kantonrechter. 
Van het binnentreden wordt door den ambte·
naar proces-verbaal opgemaakt en'binnen twee
maal vier en twintig uren aan dengene, in 
wiens · woning is binnengetreden, in• afschrift 
medegedeeld. · · · 

24. L De ·bij artikel 22 bedoelde·ambtenaren 
zijn verplicht tot-geheimhouding van-hetgeen 
hun in plaatsen waar arbeid, wai>.rop deze wet 
van -toepassing is, wordt verricht of waar •zij 
in. het belang- ·van de handhaving dezer wet 
zijn binnengetreden, omtrent het daar uitge
oefend wordend bedrijf is bekend geworden, 
voor zoo'ver deze geheimhouding niet in strijd 
is met de bepalingen dezer ·of eerier andere 
wet. Zij zijn; behoudens tegenover hen, aan 
wier bevelen zij nit kracht van hun ambt zijn 
onderworpen; verplicht tot geheimhmiding van 
de namen van. pers<inen, door wie aangifte is 
gedaan van eene overtreding van het bij of 
krachtens deze·-wet··bepaalde, behoudens wan: 
neer deze ·personen ·hun uitdrnkkelijk :hebben 
verklaard, tegen de mededeeling hunner namen 
geen bezwaar te hebben. 

2. Hij, die opzettelijk ·de 1:,ij het voorgaande 
lid opgelegde geheimhouding schendt, 'wordt 
gestraft met gevangenisstraf van. teri hoogste 
zes maanden of. geldboete va:ii ten hoogste 
zeshonderd gulden, met of zon·der ontzetting 
van het recht om ·ambten te ·bekleeden.-

3 •. Hij, aan wiens schuld.schending van die 
geheim bonding te. -wijteri · is, wordt gestraft 
met hechtenis van ten hoogste drie niaanden 
of geldboete van ,ten hoogste driehonderd··. 
gulden·. 

4; Geene · vervolging heeft. plaats. dun op 
klachte: 

u. van bet hoofd of .dell' bestuurder van de. 
ond.erneming,. ter. zake van overtreding van 
het bepaalde bij den eersten volzin :van bet 
€erste lid ; · · 
- b . . van hem; wiens naam is medegedeeld, ter 

zake van overtreding van het bepaalde bij den 
t~eede~ volziri van· het eerste· lid. 

25. De bij deze wet strafbaar gestelde feiten 
worden beschouwd als overtredingen, behalve 
<le feiten, strafbaar gesteld bij. artikel 20, tweede 
lid en derde lid onder b; bij artikel 20, vierde · 
€n vijfde lid; eu·· bij ·artikel 24, tweede en derde 
lid, welke· feiteir• ais · misdrijven warden be
.schouwd.· 

-·26. 'Voor :cie toepassing van de artili:elen 11 
en 20 ~ord:t een · bij ·v·erstek gewezen fechter• 
lijke uitspraak;- waarbij eerie geldboete is op
.gelegd; geacht onherroepelijk te zijn geworden, 
wanrieer' die' boete is:'betaald. 

1914. 

27 .. · l. Indien leden eener cooperatieve ver
eeniging ter bereiking van -haar ·aoel ·stuwa: 
doorsarbeid verrichten, deelen de bestuurders 
cler vereeniging aan den burgemeester der 
gemeente, waar de werkzaamheden worden 
verricht, zoom~de aan het ter-plaatse bevoegde 
districtshoofd, bedoeld in artikel.17; den.naam 
en de woonpla;ts mede van eeri- der leden, dien 
zij wensch·en te zien aangeinerkt als hoofd of 
bestuurder. 

2. Bij niet-voldoening aa~ · deze verplichting 
wordt door · den b•ugemeester een der leden 
als hoofd of bJstuurder aimgewezen. · · 

28. 1. Deze \vet· is niet va·n. toepassing.met 
. betrelrking tot : 

a. werkzaamheden. in eene· stuwadoorsonder
neming door . de boofden ·of bestuurders van 
die onderneming verricht ; 

b. werkzaamheden tot het lossen van ge. 
s'trande of in nood verkeerende zeeschepen; ·,·, · 

c. werkzaamheden, bestaande in bet verwer
ken · of stuwen. van goederen in een binnen
vaartuig, waaruit of waarin zij rechtstreeks in 
of uit een zeeschip worden .gebracht; voor. 
zoover die werkzaamheden w·orden verricht 
door personen, behoorende tot .de bemanning 
van bet binnenv.aartuig, mits niet meer ·dan 
drie hui:i'ner tegelijlcdaaraan deelnemen; · 

d. werkzaambeden verricht door .personen in 
dienst van een publiekrechtelijk lichaam. 

2. Totdat bij de lading of de Tossing van een: 
zeeschip door meer · dan drie personen tegelijk 
buiten de- bemanning stuw:idoorsarbeid. wordt 
verricht,. is bet bepaalde bij ol' krachtens de 
artikelen 2, 4, 5, 6, !J, eerste lid, 12, 13, 14, 
en 21, eerste lid, onder 2, niet van toepassing. 

29. Behoudens het bepaalde in artikel 8 zijn 
alle stukken, verzoekschriftenen beschikkingen, 
opgemaakt ingevolge het bij of krachtel!s deze 
wet bepaalde, vrij van het recht van zegel·en 
van de formaliteit van registratie en worden 
kosteloos uifgereikt. 

30. Hetgeen bchalve ·het in de artikeleri 6, 
7, 8, 9, 12, 17 en 19 ·bepaalde nog te·r voorbe
reidirig van ·het in werking treden ·van. deze 
wet of tot: hare uitvoering noodig · is, wordt 
bij algemeenen maatregel vim'bestuur geregeld. 

3L 1. •Bij een·~ algemeenen maatregel van 
bestuur ingevolge- deze wet ·vastgesteld, kan 
warden bepaald : ' 
, ii. dat de maatregel, geheel · of ten, deele, na 

den twintigsten dag na de afkondiging zal in · 
werking treden ; .. 

·b. dat de maatregel; ·geheel ,of :ten deele, 
slechts voor, bepa·alde gemeenteu- of gedeelten 
van"gein:eente1i zal gelden., 

29 
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2. Bij een algemeenen maatregel van bestuur, 
ingevolge deze wet vastgesteld, kan ~en ver
schillende .regeling voor verschillende gemeen·
ten of· gedeelten van gemeenteil worden ge
troffen. 

32. 1. Deze wet treedt in werking op een 
door Ons te bepalen datum. 

2. Op dien datum houdt de wet van l Maart 
1815 (Staatsblad n°. 21), houdende voorschrif
ten ter viering der· dagen aan den openbaren 
Christelijken godsdienst toegewiid, op te gelden 
voor stuwadoorsarbeid op Zondag, waarop ar
tikel 10 van toepassing is. 

33. Deze wet kan worden aangehaald onder 
den titel van ,,Stuwadoorswet". 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ,te. 's-Gravenhage, den 16.den Octo

ber 1914. 
W I L HELM I N A. 

De Min: van Landbowv, Nijverheid en Handel, 
TREUB. 

(Uitgeg. 27 Oct. 1914.) 

16 October 1914. WE1', tot goedkeuring van 
de overeenkomst van ruiling van domein, 
grond onder M akkinga, gesloten met de 
naamlooze vennootschap ,,Landontginning
Maatschappij De Drie Provincien", geves
tigd te Amsterdam. S. 487. 

16 .October 1914, WET, tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van eigen
dommen, noodig voor het doortrekken van 
de verbreeding van deHeulstraat te 's Gra
~·enhage. S. 488. 

1(j October 1914: WET, tot wijziging van de 
Overgangsbepalingen der Auteurswet 1912. 
s. 48fl. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1913/14, n°. 301, 1-4; 
1914/15, n.O. 42, 1-3. 

Hand. idern 1914/15, bladz. 28-41. 
Bijl. l• Kamer 1914/15, n°. 42. 
Hand. idern 1914/15, blalfz. 21. · 
W IJ WILHELMINA, ENZ, .. doen te w.eten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het, in afwachting van eene mtdere rege
ling, thans reeds wenschelrjk is wijziging te 
breiigen in de Overgangsbepalingen der Au
teurswet 1912, ten einde uitgevers en anderen 
te behoeden tegen .het gevaar. van ernstig 
geldelijk nad'eel ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. · 
Art. 1 . . In .het v.oorlaatste lid van artikel 50 

der · Auteurswet .1912 worden . de woorde_n 
,,openba'.lr gemaakte verveelvondigingen" ver- : 

vangen door: ,,openbaar gemaakte verveelvou
iliging, ook wat ·betreft later vervaardigde 
exemplaren,". 

In het laatste lid van genoemd artikel wordt 
in plaats van ,,twee jaren" gelezen ·,,drie jaren". 

2. Deze wet is ·ook verbindend voor Neder
landsch-Indie ;. zij treedt in werking in het Rijk 
in Europa op 1 November. 1914 en in Neder
landsch-Indie, voor zooveel Java en Madoera 
betreft, op 20 J anuari 191.5. en voor· zooveel 
aangaat de. bezittingen buiten Java en Ma-
doera, op 31 Maart 1915. · 

Lasten en bevelen, enz, 
Gegeven· te 's-Gravenhage, den 16den Octo

ber 1914. 
WILHELMINA. 

De Ministei·.i,an Justitie, B. 0R1'. 

De Minister van Kolonien, TH. B. PLEYTE. 
~(Uitgeg. 21 Oct. 1914.) 

16. October 1914. WET, tot tijdelijke. nadere 
regeling betreffende de ruilitaire rechts
macht in gedeelten van het grondgebied 
des Rijks, welke in staat van beleg zijn 
verklaard. S. 4fl0. 

WIJ WlLHELMIN A, ENZ ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het noodzakelijk is, . betreffende de milia 
taire rechtsmacht in gedeelten van het grondge
bied dee Rijks, welke in staat van beleg zijn ver
klaard, eene tijdelijke nadere regeling te treffen; 

Zoo is het, dat Wij, den:Raad van· State, enz. 
Art. 1. Zoolang het thans v,erklaarde oorlogs

gevaar in den zin, waarin dat woord in. 's Lands 
wetten voorkomt, aanwezig blijft en het land 
niet in oorlog geraakt, wordt artikel 40, eerste 
lid, der wet van 23 }'.lei 1899 (Staatsblad n°. 128) 
buiten werking gesteld. 

2. De reeds bestaande temporaire krijgs
raden_ zijn opgeheven. 

3. Deze wet gcldt niet voor wat betreft de 
ree_ds bij een temporairen krijgsraad aanhan-
gig<l. procedures. · 

4. Deze wet treedt in werking op den dag_ 
harer nfkondjging. 

Lasten en b.evelen, ,1;mz, 
. Gege.vel} te 's-Gravenhag_e, den 16den Octo

ber 1914. 
WILHELMINA. 

De JJ1inister van· .Justitie, B. ORT. 

De 1l1inister van Oorlog, BosBOOllI. 

De Min.-van JVlarine, J. J. RAllIBONN_ET. 

]Je Minister van Binnenlands,che Zaken, · 
CoR'J;_v. D. LINDEN. 

De Minister .van Walei·staat, 0. LELYc 
. ( Uitgeg .. 17 Oct. lfl 14.) 
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16 October 1914. WET, tot bestendiging van 
den staat van oorlog. · S. 491. · 

WIJ WILHELMINA, ENZ ... doei1:£e weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben,. 

dat het ,venschelijk is deri staat van oorlog, 
verklaard bij Ons beslnit -.v·an: 10. Augustus 
1914 (Staatsblad n•. 406) te doen voortduren; 

Gelet·op art. 5 van de wet van'23 Mei.1899 
(Staatsblad n°. 128); 

· Zoo is het, ·dat Wij, den Raad van Sfate, eilz. 
Een ig artikel. 

De staat van oorlog, verk_laai·d bij Oi:i's 'be: 
sluit van. 1'1 Augustus .1914 (Staatsblad n•. 406) 
wordt bestendigcl. 

·Lasten en: bevelen, enz., 
Gegeven te ·'s•Gravenhage, den 16den ·octo

ber 1914. 
WILHELMiN A.. · · 

De· Minister' van 'Oorlog, cB"osBOOM: 
De Ministe1· van Buitenlandsche -Zaken, 

·_ J. LOUDON: -
De Minister ·van Justitie;' B. OR'r. 

De Ministe1, van Binnenlandsche Zakeii, 
CORT v. D.'."LINDEN. 

De: Minister va,i Marine,. ,r. J. RAMB0NNET; 
. De-1}Jinister·van Financien,.; BERTLiNG. 
De Ministei·:·van Waterstaat, 0. LliL~· .. 

De Min. ·va,i Landbduw, Nijverheid •eii ·Hd;id_el, 
TmrnB. 

"De Minister v:i;n Kolonien;' 'TH. B.'Pi:.EYTE. 
(Uitgeg. 20 Oct. 1914.) 

16 October' 1914, >vVET, tot 'verhooging van 
het achtste -hoofdstuk de·r Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar ·1914. (Buiteng~woori 

, Kfediet.) · · S-.' -492, · , ,_, ·. 

Bij cleze· wet wordt een-artikel ·verhoogd. - · 
·Tengevolge , hierva1i• wordt ·het "eindcijfer 

van voormeld ·hoofdstuk· der Staatsbegrooting 
andermaal _ verhoogd inet f 50,000,000): 

li:i October 1914; WET, tot verklaring van het al~· 
_ · ' geriieen nut d~r onteigening van eigendom-

: '· men it:i de ge'meerite d~·Werkeii·en Sleeu,oijk; 
· noodlg v6or' den aanleg van ·een duikedil 
het 1_-waterschap '. ,,de· Karriemelksp'older".' 
s. 493. 

16,October 1914. WET; tot·aanvullin'g en ver
, hooging. vail' het , ne_qende hoofdstuk der 

, '· Staatsbegrooting .voor; het · dienstjaar 1914. 
s. 494. 

Bij: deze· wet wcirden eenige· artjkelen· ver• 
hoogd en ingevoegd·. · , 

· Tengevolge · hiervari wordt . ·het· tota:iL der 
Ilde Afdeeling verhoogd inet'j'-900,000; het 

totaa] det : IIIue Afdeelibg met f 7,000,000 ; 
dat der Vde Afdeeling inetf 600,000; en het 
eindcijfer van dit lioofdstuk met j 8,500;000; 

ii{O~fob,ti· mi\ .. VVET, tot toekerining v~n een 
' ,renteloo~ voorscho't uit 's Rijks s~hatkist 

teri behoeve van .. de~ · aanleg en, het in 
exploitatie .bre~ge~ va~ e,i~ spoor~eg .v~n 
Roerrnond naar Vlodrop:. s. 495. 

' ._ ',.,_'·,::-·. ,'· ,, ',.:.' .,·.·. 

WIJ WIL1fELMINA, ENZ ... doen te weten : 

Alzo.o ;W'ij in overw!)ging genonien hebben, 
dat .het, wenscl)elijk is· den aanleg, en het in 
exploitatie' brenge~ te bevorderen - van een 
spoorweg· van Roermond ~a-ar Vlodrop; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz.
Art, · 1; Uit 's Rijks schatkist wordt een 

renteloos voorschot beschikbaar gesteld ten 
bed rage 'van·· een •derde van de· kosteri · ·,an 
aanleg en ·het ·irr exploitatie brengeri, doch tot 
geen l10oger bedrag clan f 100:000; ten behoeve 
van een spoorweg van Roermond naar 'v1odrop: 

· 2. ·Het · in ·artikel 1 gerioemde reiitelooze 
voorschot wordt' 'onder voorwaarden door Ons 
of krachtens Onze machtiging te stellen, · toe-· 
gekend aan :den concessioriaris• voor den aan
leg van den aldaar genoemden spoorweg,_doch 
niet 'clan nadaf,doiir beianghebbenden bijdien' 
aanleg· ··,daai'voor, •ten · genoegen v:an ··onzen' 
Minister van W aterstaat, voldoende ondersieu
ning zal· zijli vei-leend·, ·onder· geen:e imdere 
voorw'aarden, dan waarop de goedkeuring·van· · 
genoemden Minister· zal .zijn verkr'egen. 

-- Lasten en -bevelen, enz.: 
· Gegeven te' 's-Gravenhage, den: 16den Octo-' 

ber 1914: 
WILHELM.IN :A.:· 

• i>e'Minister vaii Waterstaat; 'd. liELY. 
. ' .... •·.,. .. 

- l Uitgeg. 28 O~t. 1914.) 

.J· . .. "' •• 

16 Oct9ber 1914 •. WET, tot go/)dkeuring van 
eene met de gemeente-Anisterdam gesloten 

· overeenkomst tot rriiling van grond. S. 496. 

17 Oct9ber)91_4.,, .BEsLUlT,, houdende_ tijdelijke 
: ;_. opllefling :vaµ he_t-verbod .van ui_tvoer van 

houtskoolbrike{ten: · S .. 497, , 

WIJ WILHELMINA, EiNz. 
,, Op de''voordracht v~il Onze Mlniste'rs van 
Oorlog; vari Finaricien ·en v·an 'Landbouw, Nij
verheid' en Handel yan' 16 'October i9i4, Ka-
bi'n'et, Litt.'X.107;' ,,_, . ,- ,, • 

Gezien '·Olis besluit van 24 September 1914 
(Staat.~blad. n°. 460); ·" 

29* 
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,,Hebben goedgevonden en ·verstaan : 
I:I~t ;erbod- van. ~itvoer ,va~ hout~l~o~lbri

ketten; uitgev:rnrdigd ,bij_ Ons bo~engelll~Jd 
besluit, · is tijdeiij-k · opgeheven. · 

Onze Ministers van Oorlog, van Financien 
en··.van Landbouw·, Nijverheid en H~~del '~ij~, 
iild~r voor zooveel · hem betreft, belast· met de 
:iitvoering van dit besluit, · lietwelk - in het 
Staatsblad zal word'en gepla:itst. · · 

's-Gravenhag;·, den 17den Octo.ber 1914. 

-- wri.IiE:t~uNA. · -
De Minister van -Oo1·log, · ·BosnooM. 

De Minister vaii Fina~c'ien;: BERTLING. 

De Min. van Landboi,w, Nijve~i;~id ;,i Handel'. 
-· ·- . '.i'R,E{!B. . . . 

CQitgeg. 19 .Oct. 19,14.) 

19 Octobe_,. ·1914, BESLUIT, houdende -aanwijc 
zing van. Vrijenban, als lospla_ats .van-ruw 
zout of. zo9thoudend wate_r. S. _498. 

WIJ WILHELMI-NA, ENZ. 

Op. de voord_racht van. Onzen Minister van 
]j'inancien . van l 6 October .1914, no. 15, Ac
cijnzen; 

Gezien artike] 5 qer wet van 27 ,September 
1892 (Staatsblad n• .. 227),_ ar-tikel 2. van Ons· 
besluit_ van 3 Januari -19()_8 (Staatsblad_n•. 2) 
en Ons ,besluit van _14 .Juni -1910 (Staatsblad 

- n°. 162).; 
H~bben _ goedgevonden 01) verstaa1\ te _be

. pa)en.: ... 
Met _ingang. van· de dagteeke_ning van dit 

besluit, wordt Vrije11ban _a_a:i;igewezen als los
plaats ven ruw _zout of zouthoudend water•bij 
in voer ter zee en langs rivieren en !rnn:Jlen. 

Onz~, .l\nnister van Financien is belast met 
de _uitvoering v,rn <lit besluit, dat in_het.Staats

. blad en in de Staat~~~i,rani zal ~o~deri geplaatst. 
's-Gravenhage, ·den 19den October 1914. 

- - WILHELMINA. 

De Minister :i:an 'Fi11ancien'; BERTLING. 

( Oitgeg. 31 Oct. 1914.) 
' , . " . ~ - .· 

19 October 1914. ARREST-van den Roogen Raad. 
·Loterijen, ,vaarbij de·deelriemers door cie 

'aanleggers det loterij geheerom-I)iet'tot die 
deelneming worden toegelaten;>val!en· bui
ten het wettelijk begrip• .van 'lirt:!l, 1 • 'lid 
der Loterijwet -19,05 .. Yan zoqd;rnigc toela-
ting ~m ~iet is· ecp.ter i;n J;i1;t onderwerpe

-_ lijke gev:iLgeen sprake, ~u-ieb!eken (~. a.at. 
.. de beklaagde de in de dagvaar"ding !Jedoelde: 

stukken.ten verkoop in ,voorraad.had. . -- . 
' .' ' •. ' - - ,· . - '. ~ 

(Loterij\\ret art. 1 le lid.) 

Voorzitter:. 
.lhr. Mr. W .. H. de Savornfo Lohman. 

lfaden-: Mrs. C. O: Segers; , H. · Hesse. 
_IL l\L . A. Savelberg , en- Jhr. · R. '-Feith. 

-G., T., 51- jam:, agent in a.ssurantien, 
ge'boren en wonende te -UtrecM, requirant 
vlµl, cassatie tegen een _ 'te zijnen laste .ge
wezen vonnis _van . d·e . Arr.-Reohtb:ank te 
Utrecht van 11 Mei 19J4, waarbij de reqni
ra,nt i11 -hooger. bemep, met ·v:ernietiging van 
een vonnis van. d-en Kanfonrec;hter te 
Utred1t van 20 Fe'birum:i J914; a.ls scibitldi.g 
a.an· het · aand,ee~en in een lo-terij; tot het 
aanleggen en lrouden wa.arva.n de bij "de 
wet vereischte toestenuniaig niet is verleend, 
(en.._,yerkoop in, voorraad .he'bben, met' toe
pas_sing van ·de artt. 1, 2 sub 2". en 6 
der Lot,erijwet 1905 en de a.rtt. 23 en 91 
:Sr.. is . veroordeeld tot eene geldboete van 
t 25. en ·een_e verva;ngende hechtenis va,n 
vijt _dagen, n+et. vrijspraak van het onbie
weze11 · gedeelte d,er .a.anklaoht en last tot 
tei;ugga1'e der .stukken van o:veduiging, ge
lijk -in het vonmis verme1d. (advocaat Mr. 
L. P.- D_enekamp· te 's-Grave11hage). 

.. C9_nclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Tak:, 

I-let_ ingesteld cassati.eberoep is geric:ht 
tegen .· een. vonnis: der .Arr.-Rechtbank te 
LTtre,cch_t van 11 Mei jl., waai'bij ~quirant -
en zulks met .vernietiging eener beslissing 
vaµ den _Kantonre0hter alda.m: -van 22 Fe
biruari b'evo·rens. ~ 'werd: schuldig verklaard 
a;Nl:=· .,,Het aa.ndeeI,en _in· eene._loterij, tot 
het aanl·eggen - en houderi _ waarvan de, bij 
de wet vereischte toestemming niet is ver
le~nd, ten verkoop· in vo9rraad h:e'blfien", 
met_::zijne v_eroordeeJing -tlies~ege in eene 
ge1dboete van f 25 · subsidiair vijt tj.agen 

· he~htenis .en , vrijsp,,:a.ak van hetgeen_ , hem 
iµ~er:o~ ~c}ers i_s ten laste gelegd dan als 
beW'ezen is aangenomen. 

BiJ pleidom zijn · tegen genoemcl vonnis 
twee middelen voorge,s,teld, · waarvan , het 
e-erste aldus · gefo.rmuleerd is:, ,,Schending, 
ot -verkeerde toepa.ssing,_ van cie artt. 211 
j". 221 'Sv., 1, 2 sub< 2 en 3 en art. 6 
der Loterijwet -1905, orn:dat de. Recht'bank 
vero.ordeelende wegens het prirn;air ten 'laste 
geI,egcie ten,·.verkoop in. voorr~d, ·he'bb:en 
va.Ii. : een· ·aall!deeI in ·eene loterij, · tevens· 
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nii·sprak va:n bet subsidiair ten Jaste 
. ge!egde, dat het litigieuse stuk een ver
bod-en certificaat ZOU zlijn, o± w'e!-' -aitndee,l 
en certifioaat tege]ijk, aldus een onder
zoek insbeJ.l,ende, wat niet ingesteld hacl 
moge1i 1'vorden, daar het Jaatste onvereenig- I 
b1aar is met het eerste/ '. · · · I 

Het verweer dankt zijne ge,btoorte, aan de 
COJW]usie van Mr. Besier, vo.orafgaande 
aan Uw arre,st van 25 Mei jJ. · W. 9655 
(Ned. Jurisp,r. 1914 McL 898 Red.), waarin 
betoogd '\vord,t in aansluiting met de leer 
Uwer daarin aangehaalde arresten, dat de 
cassatievoorziening, gericht tegen eene niet
rec.htsge!dige vrijspraak, waarvan hier de 
rede zijn zou, : ontvanke!ijk is. Gelijk ik 
immers reeds ·zeide, werd van· het onbe
wez,en deel d!e-r aank!actht vrijgespro,k;oo, 
ZO:odat, waar de, telaste!egging in alter
natiev,en vorm was 'gesteld, die Reohtbrank 
na hewezenverk:Jaring van het primafre, 
krachte:i:ts Uwe jurispruc1entie zidh te' ont
houden had van eein onderzo,ek naar en 
dus ook van eene 'bes!i'ssi,ng omtrent -de 
overige ±eiten en mitsdien haii.x vonnis, dat 
Uw·e zooeven ges·ohetste leer negeert, ·op 
dien grond ook van de zijde van· requirant 
als vrijgesprokene aantasthaar is. Intus
s.c'hen nu evenmin als toen zal Uw Raaa. 
zich- hebrhen te verroo.eien, over de·vra.ag, of 
de gedachte ·van het arrerst van 27 No
vemher 1893, W. 6436, • ongewijzigd he
hoort te -w·ord,en gehandhaafd, omdat requi
ran:t, Mijkens dti daarvan opgemaakte acte, 
zijne voorziening alleen gericht heeft tegen 
genoe1nd ,,t•e zijnen laste" ·g·ewezen ·vonnis 
,,v◊-orzoovee! · zijne veroorde·e.Jing betreft", 
waardoor dus de gegeven vrijspraak krooht 
van gewijsde bekomen heeft · en daara.an 
trritsdien · ten onrecMe· doo,i· het rriiddel 
is" geraakt. 

Als tw·eede verweer word:t gesteld: 
,,'Scihending, ot verkeerd'e · toepassing, · van 
de· · artt: 1, 2 subt 2 en 3 eru art. 6 der 
Loterijwet 1905 en der artt. 2il; 2i6 eri 
221, jis. 247 en 256 Sv. omdat ·a:e Recht
oank veroordeelde wegens het teri verko.op 
in •voorraad .'hebb1en ·van een aandee! in 
eerte · lo.terij; hoewel in het vo,nnis eerst 

. na:drtikke!ijk wordt bes!is,t, · dat een ·der 
essentialia. - nl. het vo,]doen aan zek'ere 
voorwaaiide _. - -niet, brewezen is". ' 

De schrifteJjjk;e toelichting, zoo,als ik die 
hier'boven weergaf, is eenigszins ver~ard. 
Blijkens · het beroepen, vonnis werd ··de be
s!issing des Kantonrechters - geacht riietig 

te zijn, _ om:dal dez,e ten ontec,hte wettig 
en overtuigend bew-ezen had: verklaard, 
gelijk was ten ·1a;£e gelegd, dat het reoht 
tot rriededinging naar prijz,en ·of premien in 
geld afhankelijk wa:s van: ,ide betaling van 
een bepaald bedrag". Na :dien vervolgt de 
ReohVbank hare resumptie. der getuig-en
vei'ldaringen, · erkenteni-s en· inhoud de,r in
beslagg,enomen· stukken, om vervo.J,gens in 
de zevende o,verwe,ging vast te stellen 
hetgeen zij als bewezen aam1eemt, · waar
onder nriet is opgenomen ,,de 'hetaling van 
een bepaald bedrag" als voorwaarde. voor 
mededinging; waarvan wordt vrijgesprnken. 
Nil geeft het midclel ·uite-rlijk geheel den 
schijn·, alsot het gericht _is tegen de moti
veering der uitgesproken vernietiging van 
's ·-Kantonrechters uitspraak, terwijl het wer
ke!ijk bedoeld is tegen · dat ·dee! van het 
beroepen vonnis, waarbij - ongeaoht het 
on'bewez,ene der verp.Ji-clite hetaling · van 
een zeker b1edrag· als voorwaarde voor 
medeclinging - 1'verd. sohuldig · verklaard 
aan en veroo,rdeeld wegens bovengenielde 
o·vertreding der Loterijwet 1905_- In di.en 
geest opgevat is het nriddel toelaatb1aar, 
tloch gelezen als · tegen de uitgesproken 
vemietiging gericht, - moet het ,vorden ge
passeerd, omdat daarin blijkens den in
houd 'der voorziening ·is 'henist en dus 
die cass.atie in kracht · van gewijsde Is 
gegaan (v,gl.· arr. H. R. 25 Mei 1914, 
W. 9655) (Ned. JunspT. 1914 biz. 898 
Red.). 
· He,t pieidooi heeft intussc!hen cle richting 

a.a.ngegeven, waarin het ve.i-weer zioh 
~ernsoht ·te bJwegen, waarb~j, brfoek, dat d,e 
aanhaling , van den verriietigi11gsgromll 
slechts diende ter lYetere .markeerfag van 
den aanval, waarbij W'O•rdt' uitgegaan van 
cleze g·edacrhte, dat arl. 1 der Loterijwet 
1905 als Jevensvo.orwaard~_ voor het b~grip 
,,lolerij" en dus ook voor ,,aandeel in eene 
Io.terij" de ,,voldoening .µ.ui zekern voor
waal'd·e" stelt ter inededinging naar prij
zen ot p,remien, in geld ot goed. Aa11 de 
hand der parlementaire gesohietlenis, waar
uit Mijkt, dat geem. toestemming wmdt 
verniscrht ·to,t het houde11 van verlo,tingen, 
waarin de dee!neming zoogenaamd' gratis 
\VOrdt ve,rsttekt, wo1ut dit standJpunt nader 
foeg,e!ioht, terwijl vervqlg~ns 'daa.ruit dieze 
conc!usie wordt getto,kken, · dat door de. 
vrijsprraak d~r: telaste!eggin.g, dat de mecle
dinging afhankelijk was van· ,,de betaling 
van een hepaald b'edrag", van het btewezen 
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dee! . 'c1er a.a:µklacht h.ad moeben worden 
mtsl3:gen van roohts,servolging. Dit. al!EJs 
lijkt nu we,! o~peiylakkig heel jm~t en . is 
dit ook inc1erdaad, voorzooveel de . his,tmie 
b~treft, doc;h _c;1e .inhoud der. dagvaavd-ing 
en ook _die van het. bewezene. wo,i'dt daarb[j 
geheel verwaarloo.sd. Immers · aan ~equirant 
is ten laste geleg,ct en te zij:nen aanzien 
als bewezen aangenomen, dat . hij die -later 
als loterijaandeelen . gequalifioeerde . stnk
_ke~1 ,,ten verkoop in vo.orraad heeft gehad, 
waarin d11s -reeds d•e voldoen~ng aan zekere 
voorwaarde - het ko.open met. al de daar
a!m Vel·b1ond,en _verp!ifcJhti:ngen ,- is b'e
·1ichaamd, we•lke voorwaarde, 'nailer to.ege
_Iicht ten aanzien van. h~t: bie~rag, ge!{eel 
e~ su.p,era1:Junciantinog eens her-I;aali wordt 
door de z,insned-e ,,tegen betaling van een 
bepaaid liedrag",. ofs,ohoon reeds door het 
bewez-en verklaard verwijt v~ het ten 
verlcoop .·in•. v.o.orra.ad · heb'b1eO: di.er · stuk
ken iedere geda:chte, aan een gratis-ioteriJ
aandeel was uitg,esloten. ·De. g,es~hiedenis 
troi;twens (lll d_e 1Yewomding!3n_ dE,·r Loterij
wet 1905 rec'htvaardigen niet eene. zoo 
ruime opv\J,,ttjng, ~ls de ·gea:chte raadsman 
:daarin leest,' w'aar hij beto.ogde da,t de 
gra:tis-loterif ona.antastba:µ . i,s. Zi;J · is. dit 
alleen, i.O: .zooverre' en z:o.olMg : de .: vol
doening aan z,ekere · voo-rwaarde . niet is 
gesteld. Verko.opt men. ec1hter zulk een ko,s
t~Ioos' o,~tvangen lot, clan. wo;dt .\i.it. door 
den· v,erkoop ·.een yer'b1oden \oterijaandeel 
met hetrekking tot den ve-rko:oi))'e-r, terwijl 
hetz,elfde. geldt hij :bet ten verkoop in 
·voorraad heb'blen daarva.n, omdat daarvoor 
1,>etaling va;µ:. den b'edongen prijs 'substa:ntieel 
is. Waar derhalve 1t,en ome,c,hte aan de 
R~d1t'b~k°. wordt v~tw1eten, d.at . z1ij1 eene 
veroo.rdooling u.itsprak,- olfs1c1Jioon h·et 1:Je
wez-ene. ni.et straf1:Jaar wras, daar een der 
.elementen daarin word.t gemi,st, . ontheert 
dit middel foitelijken ste:un. _ · . 

Ik, c1oncludeer mit.sdi,en .. tot verwerping 
_va.µ he-t beroep·: 

_ l)e Hooge, llaad, enz, ; 

.. Ge:l;oord tie·t . verslag van den i'taadsheer 
,I h~: ·Ferth; .. 

Gelet !)·P' cle m-idc1elen van. oassati,e, na
mens d,en recru,imnt vo.orgesteM hij p,lei-
.dooi: .(ziB c1onolusie . .adv.-gen.); . 

0. dat den requirant -bliJ inleidend~ dag
vaard,ing is ten laste g-eiegd, d'at hij op 12 
Japuari 1914 .des namiddag~ te 2 ure te 

Utvecht in peroeel_ Wittevrouwensingel 71 
hehalve nog and,erl) ·derg,elijke stukken heeft 
ten v·erlroop in yoorraad g·ehad een stuk 
papier, genummerd en ,van cte inrichting 
als uitvoerig hij de dagvaarding omsc!hreven, 
.welk zooge"°aa:md prem:iebiewij,s · d,en houder 
ot 'de(n) houders de . gelegenheid gaf om 
tegen 'betaling van een bepaald hedrag 
mede te_ ciingen naar prijZien .ot p,remien in 
geld, uilgdoord ten beho,eve van de deel
:nemers, 'die als. 1Y4i.nners zoucien .worden 
aangew•ez·en 'door. tr~kking cier 1o,ten in de 
.5d~ -kla.sse der 404de .Ned·erl. Staatsloterij, 
~zoo 1door h et lot, :terwijI dat premiehewijs· · 
is 'le besd1ou wen .a.ls · een · aande1el in eene 
loleriJ, tot het a;anleggen .en ho,uden waar
van, de bli;j de _L.ot,erijwet 1905 v'eveis~hte 
tQE;J·stemming ni,et _ was verleend, althans 
al,s . een certiflic1aat reClht gevende op • de 
aan een· oorsrpronkelijk, ·aandeel in eene 
loter,ij, altha11,s _in. eene p,rf:lmieleening, vsr
P'Ol).den winkans. bij .tvrkking-en,. althans en 
aJs een boV:enom1s1cihre_ven aandeel en als 
een :boven.omschreven ,c,ertifi.ca.at; 

0. dat bij iwt bestveden vonnis van deze 
telaste!,egging ,met .vrijsp,raak van .-het meer 
qt. anders . ten . Ia.ste g,e1egc1e hew'ezen is 
v:erklaard·, dat LIB· requ,irant orp, . tijd en 
plaats . voormeld hehalv,e 1)0,g andere, der
gelijk(! s[uj(ken ook het .. biJ . dagvaardfo,g. b'e
doeld•e: st:uk papier ten verkoop i_n voor
ra;i.d · heeft gehrud, .welk zooge11aamcl premi.e
h1ewijs den l1ouder de gelegenheid gaf .om 
med,e .. te,. dingen naa.r p-rijz_en ot ·premien 
iµ geld in vo,ege als c. voorzegd, .-terwijl 
daJ premiehewijs is te hes·dhouwen als een 
_aa11,clee! in . een lo,~erij. tot het aanleggen 
en :_houd-en waarvan de. 'Qij de_ Loterijwet 
l(!Q5, __ yereischte toestemming nie( .was ver
lermcl, ~ zijnde. ilit feit gequalifioeerd en 
de requirant deswege v·eroordeeld,. gelijk 
hie-rboven is. vermeld; 

0. clat het eerste mi,ddel van . cassatie 
zich riciilt tegen da_t d'e:!cll yan bet hestreden 
vonni~; bij -hetw,elk de ,:requirant van h~t 
hem . sub1sidiair in c1e dagvaarding ten laste 
gelegde is vrij,gesp•roken; · , . . , ' . 
· · dat bEjkens. de 'daarvan OJl~emaakte aote · 
de 1,equirant evenwel alleen 'Ciassatie .aan
te!)keµde ,,voor ·zooveel zijne. veroordee
ling hetreft",. en derhalve niet tegen voor
meld ·ged,eelte der_ uitspraak, zijne vrijsipraak 
van de su'bsidiafre. t<elasteleggiTug. 'behel
zende · -·. ' 

.dat dit .ged-eelte ;i.lzo.o. :niet a[!Jr 's Raaq.s 
heoor,deeling is. onderworpe11 en het d'aar-
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tegen gericht rniddel niet tot cassatie kan 
1eiclen; 

0. dat tot onderstcun,ing va.ii ·- het · 2cle 
micldel is aangevoerd, dat bilijkens art. 1 
der Loterijwet 1905- cene loterij -·in den 
zin der wet s1-eohts aahwe·zig is, indien 
door hen, voor ·wie de gel,eg-enheid · wcirdt 
opengestelcl om mecle te dingen naar prij
zen of premien in geld 'o± goed als in clat 
artikel becloeld, a.an zekere voorwa.arde 
wordt voldaan, en de Recht1Yank - niet 
bewezen · verkla.rencle, da.t d-c houder ot 
d:e houders van het bij cl,c dagvaarding be'. 
cLo,eld prnmiebewij.s, om medc te dingen naar 
prijzcn of premien in geld, uitgeloofd ·ten 
behoevc van de de-elnemers als winners 
aangewezen door trekking cler lo,ten in de 
5d·e klasse cler 404de Staatslo-terij, een 
bepaald beclra_q hadden te betalen, en d,e 
requirant van dit cleel- cl-er telastelegging 
vrijsprekende, - mitsdien hedo,eld premie
bewijs nie•t haa mogen 'b-esohouwen als 
een aandeel in eene lo,terij; · 

0. d!ienaangaande: d'at de wetgever b-ij 
he,t geven eener wettelijke cimsohrijving 
van het hegrip lo-teriJ inderdaad den eisch 
heert gcsteld dat die. deelinemers, die ooar 
de uitg,e]o.ofde p,rijzen ot· premien wens(')hen 
mede te dingen, aan z-e~ere voorwaaide- ot 
voorwaa.rden rnoet-en voldoen, zo,odat :Iote
rijen, ·waarl?iJ de deelnemers door de aan
leggBrs der loterij geheel orn niet to.t die 
rnededinging worclen toegBlaten, buiten het 
wette!ijk 'be grip vallen; 

dat van zoodanige t.odating om niet in 
he,t ondenverp,elijk geval ·echter .geen- sprake 
.is, ·w·aaJ.· overeenkomstig d-e dagvaardin,g 
als lYewezen is aa.ngenomen, dat requixant 
stukken papier als. het- in, de dagv:aarding 
oms(')hrevene ten verkoop in vooirraad had, 
hetg-ecn. a11een -iin ·dezen. z1in -_ kan- _. wwden 
.vers-taan, dat bij: het in voorraad1• hebiben 
de- bedoeling voo.r zat d•e stukken pap,ier 
.a.an anderen te- v•erkoopen en door dezen 
,den koopprij,s te doeu- betalen; 

·dat de _ Re(')hfbank, als bewezen· _ aan, 
nernende, dat de requirant de ,bij - dagvaar
ding bedoe1cle stukken · .ten v-erkoop voor
radig -had, h-ieruit. ,dus kon en mooht. aflei, 
den, gelijk zij blijkbaar ook deed, dat, 
wilden de vBrkrijgers mededingen naar 
de prijzen ot premien in geld, , uit
_geloo:lld. . ten behoeve cler wiruners · in 
de 5cle klasse der 404cle · Nederl. Staats, 
loterij, ZJJ voo,rat aan- zekere voorw-aarclen_ 
hadden te voldo-en, ,,ook al nam zij niet -als 

bewezen · a.an, clat i-edsir ho-uc1ier, dus ook 
iedere labere houder. d!aarvoor een ,,be
paalcl b-edrag" . haci te betalen; 

0. da.t aan het mi<ldel derhalv~ de 
feibelijke gronclslag ontbrr:eekt; 

Verw1erpt het beroep in oassatie. 
(Ned. Jur.) 

20 October 1914. BESLUIT, houdende machti
ging tot uitgifte van schatkistpromessen 
volgens de ,vet van 5 December 1881 
(Staatsblad n•. 185). S. 499.' 

20 Octobei· 1914. KENNISGEVING, betreffende 
het Vestigingsverdrag met Duits.chland. 

Bij de tusscben de N ederland·sche' en Duitsche 
Regeeringen gewisselde nota's van 29 October 
1906' (Staatsblad 1906, n°. 279), was Emmerik 
aangewezen als een der grensplaatsen, waar van 
Duitsche zijde de overnemirig dei- krachtens 
he·t Vestigingsverdr_ag van 17 December·1904 
(Staatsblad 1906, n°. · 279), nit N ederland uit te 
leiden personen · zoude geschieden. 

Thans is nader tusschen genoemde Regee
rin'gen overeengekomen, dat bedoelde over
neming, in plaats van te- Emmerik, zal ge
schiedeil te Elten; zooals uit de hierorider 
afgedrukte briefwisseling blijkt .. 

KAISERLICH DEUTSCHE GES.A.NDT· 

SCH.A.FT IN DEN _NIEDERL.A.NDEN. 

J. N•. 3197. 

La Haye, le 20 Octobre 1914. 

, M qnsieur le M inistre, 

Pour des raisons de ser.vice interieur, ii a ete 
necessaire. de desiguer cornme poiut-frontiere, 
par Jequel devra s'effectuer le rapatriement des 
personnes expulsees en vertu de l'art.icle 10, 
ler alinea," du traite d'~tablissement Germano
Neerlandais en date du 17 :pecembre 1904, le 
village d'Elten. Cet endroit, qui a ete choisi 
a la · place de Ja ville d'Em~rnrich, etablie 
comme ppint-frontiere Allemand par !'arran
gement du 29 Octobre 1906, jouit de la meme 
voie ferr~e .et se ,trou,·c-plus,rapproc:he··de1la 
fron tiere N eerlandaisc que la ville_ sus.mention
nee. Le bourgmestre cl' Elten re_mplacer·a .Mon
sieur ·de, Botticher, jusqu'ici .commissaire a 
Emmerich- et recemment appele sous les armes. 

En po_rtant, d'ordre de mon Gouvernement, 
ce qui precede a. la connaissance de Votre 
Exceller;ce, je La_prie de vouloir bien me faire 
savoir .si le Gouvernement Neerlandais, vu les 
circonstances actuelles, consent a cet arrange
ment. 
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Veuillez agreer, Monsieur le Ministre, les 
assurances reiterees de ma haute consideration. 

(.get.) DE MiiLLER. 

Son Excellence M onsieu,· le Jonkheei· Loudon, 
MiniBtre des Ajfaires Elrangeres_. 

¥r;ISTERE ~E-8 

AFFAIRES ETRANGERES. 

Direction Politique. - N°. 30733. 
Annexes. 

La Haye, le 14 Novembre 1914. 

Monsieu,· le Ministre, " 

Me referant a l'oflice· de Votre Excellence du 
20 octobre dernier, Jn°. 8197, j'ai l'honneur de 
Lui faire savoire que le _Gouvernement de la 
Rejne n'a aucune obje_ction contre le remplace
mentdela villed'Emmerich par le village d'Elten 
comme pointfrontiere, par lequel devra s'effec
tuer le.rapatriement e:U Allemagne des personnes 
expulsees en vertu de !'article JO, ler alinea, du 
traite d'etablissement conclu entre les:Pays-Bas 
et !'Empire Allemand le_ 17 decembre 19Q4. 

L'accord etant ainsi etabli, le Gouvernement 
de la Reine est d'avis qu'en consideration des 
circonstances speciales, un echange ,de n~tes 
portant modification . de celles du 29 octobre 
1906 n'est pas necessai_re. II me serait agreabl!l 
d•apprendrc de Votre Excellence si le Gouver
nement Imperial partage cette manie~e· de voir. 

En- ajoutant que le commissaire.de frontiere 
N eerlandaise It Zevenaer a rec;u les .instructions 
necessaires en la matiere·, je saisis cette occasion, 
Monsieur .le Mini~tre, pour Vous renouveler 
!'assurance de ma hauie consideration. 

· (.get.) ·J. LOUDON. 
Son Excellence Monsieur de Muller, 

Envoye Extraordinaire et Minis/re Plenipoten
- tiaire de Sa Majeste l'E1npereur d'Allemagne; 

KAISERLICH -DEUTSCHE GESAKDT· 

SCHAlfT IN DEN NIEDERLANDEN. 

N°. 4280. 

La Haye, le 29 N oven;ibre 1914. 

Monsieur le Minisfre. 

En me referant :i Son ·Office du 14 du mois 
crt. -- N r; 80733 -, j'ai l'honneur de faire 
savoir a Votre· Excellence-que·mo:n Gouver
nement p_artage la i:rianiere de voir du Gou
vernement Neerlandais, -d'apreii-laquelle un 
echange de notes portant modification de· celles 
du 29 Octobre; 1906 n'est -pas necessaire. 

Veuillez agreer, Monsieur le· Ministre, les 
assurances reiterees de ma haute consideration-. 

(get.) DE MiiLLER. 

Son Excellence Monsieur le Jonkheer Loudon, 
Ministre des Affaires Etmngeres. 

21 October 1914. BESLUIT, waarbij, met wij
z1gmg van het Koninklijk besluit van 
8 April 1886 (Staatsblad n°. 48), wordt be
paald, dat het fort Isabella_ geen vesting
werk meer zal zijn. S. 500. 

WIJ WlLHELMl~A. ENZ. 
,Op de voordracht van Onzen Minister van 

Oorlog van 18 September 1914, Vde Afd., 
n°. 46; 

Gelet op artikel 3 der wet van 21 December 
1858 (Staatsblad n°. 1:l8); 

.Gelet. op ·tet Koninklijk bes]uit ,'an 8 April 
1886 (Staatsblad n°. 48); 

Den :Raad van State .gehoord (advies van 
6 October l\Jl4, n°. ·22) ;· 

Gezien het nader rapport. van Onzen voor
noemden Minister van 19 October 1914, Vde 
Afd., :n°. 143 ; 

Hebben besloten en beslliiten, dat, met wij
ziging , -in. zooverre van _ het · bovenaangehaalde 
besluit,: het fort Isabella geen vestingwerk 
meer zal zijn, 

Dit besluit treedt in werking op den tweeden 
aag na de dagteekening van. het Staatsblad, 
waarin .het is geplaatst. 

Onze Minister van Oorlog is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk tegehjkertijd 
in het Sfoatsblad · en in d~, 8taatscom·ant zal 
wor.den. geplaatst, en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 21sten October 1914. 
WILHELMINA. 

.·De Minister van,Oorlog, BosBOOM. 
(Uitgeg. 30 Oct. 1914.) 

21 October 1914. MISSIVE van den :Minister 
van Binnenlandsche Zaken aan de Com
missarissen der · Koningin in de provincien 
betreffende onderstand van vluchtelingen 
uit Belgie. 

Ten vervolge op mijn schrijven van 8 October 
j.1.-·heb ik de eer U H.E.G. hierbij te doen toe
ko'men een model van eene declaratie, waar
mede de van gemeentewege aan Belgische 
vluchtelingen verstrekten onderstand aan mijn 
Departement in rekening kan worden gebracht. 

:De .declaratien behooren door de _gemeente
besturen aan U H.E.G. te worden toegezonden-. 
De doorzending aan -mijn Departement zou 
kunnen plaats hebb~n -nadat .. de declaratien 
door U voor ;,Gezien'-' zijn onderteekend. 

Het is gewenscht, dat de declaratien maan
delijks door de gemeentebesturen worden inge
zonden. . De stukken moeten daarbij vergezeld 
gaan van de opgaaf. en van de bewijsstukkerr, 
bedoeld in mijn bovenvermeld schrijven. 
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De ·declaratien kunnen op ongezegeld papier 
worden gesteld. 

U H.E.G. gelieve het· bovenstaande zoo 
spoedig mogelijk ter kennis te brengen van 
de burgemeesters in Uwe provincie. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
Voor den Minister; 
De Seci·etaris-Generaal; 

J. B. KAN. 

DECLARATIE aan de gemeente .... •. 
wegens verstrekten onderstand aan vluchte
lingen uit ~elgie.,. 

Korte omschrijving 
van de uitgaaf. 

·.t. 

.. (maarid) 191 ... 

Nummer 
van het 

bewijsstuk 

I 

Bedrag. 

Totaal · / 

Burgemeester en ,vethouders van . 
verklaren, dat deze uitgaven ~erkelijk ten 

. behoeve ·van de cindersteuning" vari Belgische 
vluchtelingen gedaan ·zijn en verklaren de 
deolaratie deugdelijk en onvergolden tot een 
bedrag van . . . . . . . . (in letters), onder 
aanteekening, dat van derden geene gelden zijn 
ontvangen, welke ):iierop_ in mindering zouden 
moeten worden gebracht. · 

Gezien door mij, Commissaris der Koningin 
in ...... . 

22 October 1914. BESLUIT, houdende intrek-
klng van de tijdelijke opheffing van het 

·· verbod van uitvoer van :food. S. 501.
WIJ WILHELMINA, ENZ.· 

·Op. de voordracht• van Onze Ministers van 
Oorlog, 0 van•Finanderi_-en van Landbouw; Nij
verheid en Handel van 21 October: 1914, Ka
binet, -Litt. w•Q8 ; 

. Hebben goedgevonden en ,verstaan: 
In te trekken de tijdelijke opheffing van het 

verbod van uitvoer-. van lood toegestaan bij 
Ons besluit ·van 14 ·Augustus 1914 (Staatsblad 
n°. 411). · 

Onze Ministers .van Oorlog,' van Fin•ancien 
en van, Landbouw, -Nijverheid en Handel zijn, 

ieder voor zooveel heni betreft, belast met de 
uitvoering .van dit besltiit; hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenbage, den 2:.!sten October 1914. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Oorlog, Bosnoo~r. 
De. lJfinister van Finaiicien; BER1'LING, 

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

· (Uitgeg. 23 Oct. 1914.) 

22 October 1914.- BffiSLUIT, houdende.tijdelijke 
ophefling. van het verbod van uitvoer van 
,nijnhout. S. 502. 

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

Oorlog, van Financien en van Landbouw; 
~ijverheid en Handel van 21 October 1914, 
Kabinet, Litt. x1os, 
. Gezien Ons Besluit van 16.Augustus 1914 

(Staatsblad n°. 414); 
Habben goedgevonderi en verstaan :: 

Het verbod van uitvoer. van mijnhout, nit
gevaardigd bij Ons bovengemeld besluit, is 
tijdelijk opgeheven. 

Onze Ministers van Oorlog, v:an Financien 
en van Landbouw, Nijverheid en.Handel zijn, 
ieder· voor zooveel hem betreft, belast met de 
uitvoering. van . dit besluit, ,hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 22sten October .. 1914. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· vrm Oorlog, BosBO~M. 
De· Ministe;· van Financiiin, BERTLING. 

De Min. van Landbomo, Nijverheid en Handel, 
TREUB, 

(Uitgeg. 23 Oct. 1914.) 

22 October 1914.. BESLUIT, tot. wijziging van 
het Koninklijk besluit van 22 Deceiµber 
1905 (Staatsblad n°. 355) houdende vast
stelling van. een Reglement voor .de Alge
meene Landsdrukkerij, gewijzigd bij Ko
ninklijk besluit van 10 Juni 1913 (Staats
blad n°. 271); S. 503. 

'W IJ WILHELi\UJ':il A, ENZ, 
·Op de voo~dracht.van.'Onzen Minister .van 

Binnenlandsche Zaken • van 19 October 1914, 
n•, 9469, afdeeling Algerrieen Secretariaat en 

Co'llptabiliteit; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
te · bepalen', dat . de navolge:ride· wijzigingen 

in het Reglement voor de, Algemeene Lands
drukkerij, vast11:esteld- bij Ons besluit van den 
22sten December 1905 ·(Staati!blad n°. 355) en 
gewijzigd bij Ons besluit van den lOden J uni 
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1913 (Staatsblad n°. 271), w'orden gerekend te 
zijn ingegaan met 1 Januari 1914. 

Art. 1. Artikel 7 van genoemd Reglement 
wordt gelezen als volgt: 

Er is eene Commissie van Toezicht, bestaande 
uit vijf leden, belast met het toezicht op het 
zakelijk en financieel beheer der iilricliting. 

De leden der Commissie worden door Ons, 
op daal'.bij te stellen voorwaarden en op 
voordracht van Onzen Minister van -Binnen
landsche- Zaken bcnoemd, met aanwijzinp; van 
den- voorzittei- en den secretaris. 

A.an hen ,~orclt iit~eds -gereecle toegang tot 
de lokalen der inrichting en inzage van de 
kas, van de boeken, registers en. bescheiden 
verleend en de verlangde vooi-lichting door 
den directeur en het verclcr person eel verstrekt. 

Belangrijke aankoopen, waaronder die van 
werktuigen en materialen, benoeming, schor
sing en ontslag van ambtenaren, beambten en 
werklieden, zoomecle wijzigi'ngen in de loon
regeling en geschillen, van welken aarcl, ook, 
,vorden aan het oordeel ·aer commissie onder
worpen. 

Zij brengt daarover advies uit aan Onzen 
~Iinister van Binn~nlandsche Zaken, die in 
hoogste instantie beslist. Zij ,ergadert in een 
der lo kale~ van 'cle Algenieene .Landsdrukkerij 
zoo clikwijls als zij het nooclig zal ocirdeelen_. 
De oproeping tot de ,·ergaderingen geschiedt 
door den voo.rzit ter. 

2. · Artikel 8_van genoemcl Reglement wordt 
gelezen als .-olgt: · , · \ _ 

Het person eel der Algemeene Landsdrukkerij 
bestaat nit: 

1° .. een clirecteur; 
2°. een onder-clirecteur; 
3°. aclministratief personeel, bestaande nit: 

hoofdconimiezen, commiezen,_ad-junct commie
zen, klerken, schrijvers op jaarloon en een 
ambtenaar, belast · met het toezicht op de 
co_mmercieele boekhouding; 

Ao. · een a\g~meen be_drijfs-ch~f en meester
knechts; 

5<>. beambten en werklieden .. 
Met machtiging van Onzen • Minister van 

Binnenlandsche .sZaken ;.lrnnnen, _ op .. de ,,door 
cleze~ 'te "1ie;a1~n voo;waardert,- persone1i be
neclen den 16-jarigen leeftijd, door den clirec
teur, als leerling, zoomede het nooclige tijclelijke 
personeel in - dienst worden genomen. Onze 
voornoemde Minister voorziet het personeel, 
voor zooveel nooclig, van imtructien: 

3. Art. 9, lste lid, van genoemd Reglement 
wordt ·gelezen. als volgt :, : 

De ambtenaren, bedoelcl in art. 8, sub 1 ° tot 

worden door Ons benoemd. en ontslagen, 
me uitzondering van c.e klerken en de schrij
ver op jaarloon, welker benoeming en ontslag 
ges hiedt door Onzen Minister van Binnen
lan sche Zaken. 

4 Artikel 11 van genoemd Reglement wordt 
gel zen· als volgt: _. 

e jaarlijksche bezoldiging van het personeel 
bed aagt vcior: . ·· 

d n directeur, ten minste f 3000 en ten 
ho ste .f.4500, benevens vrije. woning, vrij 
vu r en licht, Bij gemis.daarvan word_t,hem 
een vergoecling van f 500 's jaars toegelegd; 

d n onder-directeur, ten minste f 2000 en 
ten hoogste f 2900 ; 

d hoofdcommiezen, ten_ minste f 2400 en 
ten lioogste f 2900 ; 

d commiezen,_ ten minste f 1800 en ten 
boo ste f 2300 ; 

cl adjunct-commiezen, ten minste /1200 en 
ten hoogste f I 700 ; ' 

d klerken, ten minste f 600 en ten hoogste 
/ 1 00; -

cl schrijvers op jaarloon, ten minste f 600 
en en hciogste f 1200; 

_d n _ambtenaar,. belast met het toezicht op 
de ommarcieele boekhouding f 500 ;_ 

d ·1?, algeriieen bedrijfs-9hef, ten mi11stefl80_0 
en en hoogste j 2500 ; · 

d meesterlrnechts, ten _min_ste f 1100 en ten 
li~o _ste f 1800; _ · _ 
·:d .. ~el\mbten en werklieden, ten minste/312 

en ~n hoogste J 1248, 
t voor de beambten en werklieclen bepaalde 

m imumloon kan _me~ bet aan overwerk ver-
di loon wo_rden overschreden. 

Artikel 12, sub 1,_ van genoemd Regle
me t wordt gelezen als volgt: 

D bezoldiging van het in artikel 8, su_b 3, 
bed eld_e ad ministratief personeel worclt, bij 
bek aamheicl, geschiktheid en dienstijver, ver
hoo cl als. volgt : 

v or de hoofdcommiezen,· na twee, vier en 
zes ··aren clienst in.dien rang, tot/2600,/2800 
en 2900 's jaars ; 

v or. de. commiezen, na anderhalf, clrie, vier 
eh, en~ half;,, zes en· acht jaren·.clienst,'. sedert 
het tijdstip,, waarov zij',-voor· he.t, eerst' in het 
gen t eener bezoldiging van f 1800 zijn ·ge
tred n, .tot f 1900, j 2000, f 2100, f 2200 en 
f 23 0 's jaars; 

, v or de_ adjunct-commiezen na een, twee, 
drie-jvijf en zeven jaren dienst in dien rang, tot 
j 13~0, f 1400, f 1500, f 1600 en f 1700 's jaars; 

vo r de klerken, Iia een, twee, •vier, zes en 
acht jaren in .dien rang of als tijdelijk schrij-



459 22---'--,--24 0 C T O B E R. 1914 

ver doorgebracht, tot /700, /800,1900,flOOO 
en f 1100 's jaars, ongeacht of zij v66r het in 
werking treden van dit besluit den rang had
den van eerste 0 of tweede-klerk ; 

voor de schrijvers op jaarloon, na elk jaar 
dienst ·als zoodanig of als tijdelijk schrijver 
doorgebracht, met f 50· tot het maximum van 
f 1200 zal zijn bereikt. 

6. Artikel 12, sub 13, vah · genoe1nd Reg le: 
ment wordt gelezen_ als volgt: 

De toekenning van alle. overige in dit artikel 
bedoelde traktementsverhoogingen geschiedt 
door Om~en Minister van • Binnenlandsche 
Zaken, 

De traktementen van den algemeen bedrijfs
chef en - van · de meestedmechts, alsmede de 
loonen en de opklimming in de verschillende 
;rangen van de beambten en werklieden worden, 
met inachtneming der gestelde grenzen, en de 
daarbij voor overwerk gemaakte uitzondering, 
geregeld door Onzen ·voornoemden Minister. 
Het genot van vrije woning kan in .de plaats 
treden van een door genoemden Minister te 
bepalen deel der bezoldiging . 
. Onze Minister van ·Binnenlandsche Zaken is 

belast met de uitvoering van dit besltiit•, dat 
in het Staatablad zai- worden geplaatst -en 
waarvan afschrift zal -worden gezonden aan 
de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 22sten October 1914 .. 
W I.L lI EL MI .N A. 

• De 11£ inister van Binnenlandsche Zakeni 
CORT V. D. LINDEN. 
(Uif.qeg. 31 Oct. 1914.) 

22 October 1914. BESLUIT, tot verlenging van 
den termijn, bedoeld in artikel 2, lste lid, 
cler wet van 20 l!'ebruari. 1914 (Staatablad 
n° .. 36). S. 504. 

22 Octobe1· 1914. BESLUIT, houdende heslissing 
dat de· gemeeil.te, waar een krankzinnige 
woonplaats had ten tijde van het aan
vragen de'r rechterlijke machtiging tot 
opneming in een krankzinnigengesticht, 

· voor de verpleegkosten aansprakelijk wordt; 
ook wanneer de armlastigheid eerst na 

· ·die aanvmge is opgekomen. 
\VIJ•. WILHELMINA, ENZ. 

. ' Beslissende het geschil betreffende de woon
plaats van den armlastigen krankzinnige 
J. VAN DER AARDE; 

Den Raad van State; ·afdeelii:J.g voor · de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
2 October 1914, ·n°. 383; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken van 20 October 1914, 
no. 10168, afdeeling Volksgezondheid en Arm-

. ' . 

wezen; 
Ovenvegencle : ·dat JAN VAN DER AARDE, 

geboren den 15 Januari 1878 te Wieringer
waard, te Anna-Paulowna woonde en, krachtens 
eene op 25 Februari 1909 aangevraagde rech
terlijke machtiging, den 1 Maart 1909 voor eigen . 
rekening ter verpleging werd opgenomen in het 
provinciaal geneeskm:idig gesticht voor krank
zinnigen ,, 11[ eerenberg" te Bloemendaal ; 

dat bij · vonnis van de arrondissements
rechtbank te Alkmaar ·van 6· Maart 1909 
D. ·SMIT, veldwachter te · Sint-lliaartensburg, 
gemeente Zijpe, tot provisioneel bewindvoerder 
over hem ,vercl benoell\cl ; 

· dat sedert 1 April 1914 zijne middelen i:J.iet 
meer toereikend zijn om irl zijne verpleging 
te voorzien ; 

dat over de verplichting tot betaling der na 
laatstgenoemden datum ontstane· · verpleeg
kosten geschil is oi:itstaan tusschen de best"uren 
der gemeenten Anna-Paulowna en Zijpe en 
Gedep. Staten van Noord-Holland er niet in zijn 
geslaagd het geschil in der niinne bij te leggen; 

Overwegende: dat -JAN VAN DER AARDE 
in cle gemeente Anna-Faulowna woonplaats 
had toen op 25 Februari 1909 de rechterlijke 
machtiging werd aangevraagcl om hem in een 
krankzinnigengesticht op te, nemen ; 
" , dat derhalve ingevolge art. 39 der Armen wet 
de gemeente Anna-Paulowna als zijne woon
plaats moet worden aangemerkt ; 

dat hij wel is waar ten tijcle van de aanvrage 
der rechterlijke machtiging niet arnilastig 
was, cloch dat de gemeente, waar een verpleegde 
ten tijde van het aanvragen der- rechterlijke 
machtiging woonplaats heeft, aansprakelijk 
wordt voor cle verpleegkosten, ook -zoo deze 
in clen aanvang niet door haar zijn betaald ; 

Gezien de Armenwet ; · 
Habben goedgevonden en verstaan: 

als wooi:J.plaats van den armlastigen krank
zinnige J. VAN DER AARDE voor de toepassing 
van· art .. 39 der Armenwet aan te wijzen de 
gemeente Anna-Paulowna. 
· • Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 'is 
belast enz. (Vi'. v. d. B. A.) 

24 October' 1914 .. BEsLUIT, tot aanvulling van 
het Koninklijk .besluit van 23 Februari 
1909 (Staatablad n°. 69, Gouvei-nementablad 
no. 25, Publicatieblad, n°. 14), tot regaling 
van de rechtsmacht van den Hoogen Raad 
cler Nederlanden in ·c1e Koloniea Suriname 
en Curapao. S. 505, 
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WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Kolonien en van Justitie van 29 Augustus 
1914, Afdeeling B, n°. 4, en van 31_ Augustus 
1914, lste Afdeeling C, n°. 626; 
· .Gelet. op artikel 128 van het Regeerings• 
reglement .van Suriname en .op artikel 149 
van dat van Curat;ao ; 
. Den ,Raad van State gehoord (advies van 

29 September 1914, n°. 23); 
Gezien het nader rapport van Onze voor

noemde Ministers van 6 October 1914, Afdee
ling B, n°. 80 en van 22 October 1914, lste af
deeling C, n°. 608; . 

Hebben goedgevonden en ver,taan te bepalen: 
Eenig _ artikel. 

Artikel 1 van Ons besluit van 23 .Februari 
1909 (8taatsblad · n•. 59, Gouvernernentsblad 
n°. 25, Publicatieblad n°. 14) wordt gelezen als 
volgt: 

,,Van, de vonnissen, in burgcrlijke zaken 
.door de Hoven van J ustitie in de kolonien 
Suriname en Cwrat;ao in eersten aanleg gewe
zen,. is hooger beroep .toegelaten op den Hoogen 
Raad der N edcrlanden, wanneer niet blijkt: 

1°. dat bet onderwerp van de vordering eene 
.waarde heeft van. een duizend gulden of min. 
der; of 

2°. dat het eene· beslissing .betreft .over. ·eene 
aangifte of aanvrage tot faillietverklaring, over 
homologatie of ontbinding van eeii. akkoord 
of over het verleenen van. voorloopige of de
fini tieve surse_ance van betaling .'.' 

Onze Ministers van.Kolonien en van Justi
tie zijn, ieder voor zooveel hem aangaat, belast 
met de-uitvoering. van dit besluit,,dat in het 
.Staatsblad zal worden geplaatst en in-afschrift 
zal worden medegedeeld aan den Raad· van 
State en aan den Hoogen Raad der. Neder
landen. 

's-Gravenhage, den ·24sten October 1914. 
WILHELMINA. 

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

. De Minister van J1tsfitie, B. ORT:. 
(Uitgeg.· 3 Nov. 1914;) 

24 Octobei· '1914. BESLUIT, houdcnde verbod 
van uitvoer van paarden met uitzondering 
van ruinen, welke den leeftijd van 20 
maanden nog. niet -hebben bereikt en ·nog 
niet gewisseld ·hebben, en van veu:lens. 
S. 506. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Overwegande dat het wenschelijk is gebleken 
het verbo9- tot. uhvoer van paarden -zoodanig
te herzien, dat de uitvoer van ruinen, welke 

den Ieeftijd van 20 maanden nog niet hebben 
bereikt en nog niet gewisseld hebben, mogelijk 
wordt·; 

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

Op -de -voordracht van Onze· :Ministers van 
Oorlog, van· Financien en van Landbouw•, 
Nijverheid en Handel van 21 October 1914, 
Kabinet, Litt. u10s; 

Den Raad van State · gehoord (ad vies van 
22 October 1914 n°. 3); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 23-October 1914, Kabi 0 

net, Litt. T10•; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Ons· besluit van 3 Augustus Hll4 (Staatsblad 

n°. 367) in te trekken en te bepalen: 
Art .. 1: De uitvoer van paarden is van af 

den dag der afkondiging van dit besluit ver
boden. · 

Van·· ,dit verbod is uitgezonderd de uitvoer 
van ruinen, die den leeftijd van 20 maande1i 
nog niet hebben bereikt en nog niet gewisseld 
hebben, en van veulens niet ouder dan een 
jaar; voor zoover daarbij in acht genomen 
worden de voorschriften door -Onze Ministers 
van Landbouw, Nijverheid en Handel en vari 
l!'inancien ter zake vast te stellen. 

2. Wij behouden ·Ons· voor· dit verbod tijde' 
lijk op: te heffen ·of in bijzonclere gevallen 
daarvan ontheffing te. doen verleenen. 

Onie Ministers van Oorlog, van Financien 
en .van' Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, 
iede~ voor -zooveel hem betreft, belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst ·en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aaii den Raad van State . 

's-Gravenhage, den 24sten October 1914. 
WILHELJ.\HN A. 

De Minister van Oorlog, BosBOOM. 

· ... De :Minister van· Financiiin; . TREUB. . 

·: De· .Miiiister van £andbouw, Nijverheid en 
Hande( a. i., TREUB • 

(Uitgeg. 26 Oct, 1914.) 

26 October 1914. BEsLUIT; tot wijziging van 
artikel 19 van het . reglement op het 
toekennen van. gagement aan de Euro
peesche militairen be110den den rang van 
officier. van de .!imdmacht in Nede,·landsch
Indie en aan . de. hun gelijkgestelde. mili
tairen. S. 507. 

Wu WILHELMINA,- ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Kolonien van 6 October 1914, Afdeeling 02; 

n°. 2.;· · 
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Den Raad van State geboord. (advies van 
20 October 1914, n°. 33); · 

.Gezien bet nader rapport van Onien Minis
ter van Kolonien van 23 October 1914, Af
deeling C2, n°. 69; 

Hebb,m goedgevonden en verstaan: 
Artikel een. 

Te bepalen, dat bet -eerste en bet tweede 
lid van artikel 19 van bet gagementsreglement, 
vastgesteld bij bet Koninklijk besluitvan 24: Au
gustus 1875, n°. 42 (Indisch Staatsblad 1876, 
no. 44), zooals dit artikel .luidt ingev0lge bet 
Koninklijk besluit van 24 Augustus 1883, 
n•. 17 ,Indisch Staatsblacl n°. 266), zullen wor
den gelezen als volgt : 

Hij, die. zicb bij de landmacbt · in, Neder
landsch-Indie opnieuw -verbond, terwijl hij. in 
het genot was- van voortdiirend gagement, hem 
toegekend overeenkoms_tig ... artikel 4 punt a, 
wordt, als bij den dienst opnieuw verlaat, in 
het geuot gesteld van het vroegere gagement, 
verhoogd voor zijne nieuwe dienstjaren over
eenkomstig artikel 13 (eventueel ook overeen
komstig artikel 14), welke verhoogingen worden 
berekeud overeenkomstig liet bepaalde bij 
artikel 6. 

Artikel twee. 
Dit besluit treedt iu werking op den dag 

der afkondiging en ·werkt terug tot 26 Sep
tember 1914. 
_ Onze Minister _vau Kolonien is belast. met 

de uitv<iering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad eu in de Staatscow:ant zal worden 
geplaatst · en waarvan ·afscbrift zal worden 
gezvnden aan Onzen Minister van Oorlog, 
aan den· Raad van State eu aan de Algemeene 
Rekenlrnmer, 

's-Gravenhage, den 26sten October 1914. 
.. WILHELMINA. · 

_ ·De Minister van Kolonien, TH. B.: PLEYTE. 
· (Uitgeg. 4 Nov. 1914.) 

26 October 1914. B!i:SLUIT, houdende verbod 
van uitvoer.,van· k'aas. S. 508. 

WI.J WILHELMINA, ENZ, 
Overwegende, dat het in het belang ,van den 

Staat · noodig•is, den uitvoer van kaas 'te ver
bieden; 

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

.Op de voordracht van Onze Ministers van 
Oorlog, van Financien en van Landbouw, Nij
verheid en Handel van 17 October· 1914, Ka
binet, Litt. ,IJ 101_; 

Den ·Raad van State' geboord (advies· van 
19 October ·1914, n°. 2j; · : ·- , 

Gezien bet n_ader rapport van Onze voor
noemde Min_isters van 26 ·October 1914, Kabi
net, Litt. 0 110; 

Hebben goedgevonden .en verstaan te bepalen : 
Eeni,q artikel. 

De_ uitvoer van kaas is verboden vari den 
dag der afkondiging van dit besluit. 

Wij behouden Ons voor dit verbod tijdelijk 
op te heffen of in bijzondere gevallen daarvan 
ontbefling. te do.en verleenen. 

Qnze Ministers. van Oorlog, van Financien 
en van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft, bela'st met de 
uitvoering van· dit besluit, dat in bet Staats
blad zal worden:geplaatst en waarvan afscbrift 
z~l wor~en gezqriden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 26sten October 1914. 
' ' 

WILHELMINA. 

.·De Minister'. ~an Oorloq,. BosBoOM·. 
I , • 

.De M inisler, van Financien, TREUB. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel a. i., 
TREUB .. 

(Uitge_q. 26 Oct. 1914.) 

26 October 1914. ARREST van den Hoogen Raad. 
Handhavi~g V!ln openbare orde en veilig

heid ~p de open bare wegen', ook als die niet 
bij de gemeimte in beheer zijn, behoort on
get wijfeld tot .de den gemeenteraad bij art. 
135 der Gemeentewet aangewezen taak. 

De in bet tweede middel aangehaalde 
Koninklijke, Beslniten kunnen den rechter 
nooit · nopen; een wettig tot stand gekomen 
gerneenteverordening terzijde t~ stellen.-

Art. 1 der' Alg. Pol. Verord. van Rijswijk 
is niet strijdig met de artt. 1, 12, 18 en 31 
van .het Reglement op de wegen en voet
paden in de Provineie Zuid-Hol)jmd_ van 
30 November 1870 en evenmin met art. 625 
B.W. 

Vernietiglng ~an· het vonnis voor zoo
.verre betreft de daarin aan de bewezen 
verklaarde ,feiten gegeven· qualificatie .. 

(Gem. Wet art. 135, B. W. art. 625.) 

Voorzif.ter: 
Jhr. Mr. W. H. de Savornin Lohman. 

Raden: Mrs. A. M. B. Hanlo, · A. Fen
tener van Vlissingen, C. 0. Segers en · H. 
Hesse. 

Fi P. G. v . . L. M,;. oud ,39 jaar; direc·, 
teui<van 'her -Electrisc,h - Bedrijf te-. Delft, 
geboren ~: te ··"Zwolle, · \v-0nende,: te .. •Delift,. re,, 
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cruirant van -cassatie tegen een vonnis van 
het Kantongereoht te 's Gravenhage van den 
23en A'PriJ '1914, waarbi:J de -requifant is 
schuldig verklaard aan: ,,het te Rijswijk 
zonder de vereischte vergunning en zonder 
inachtneming der door bet bevoegd gezag 
daarbij te geven voorschri!ften, iets in -
op - aan of over den: openbaren 1veg 
planten, plaatsen, hangen, vasthechten, bou
wen of tot tijdelijke verblijfplaats neder
zetten, inrichten of opslaan, ·daar !an
ger he'bben dan •is toegestaan -otl'- zonder 
inachlneming der gegeven voorsohriften 
doen verblijven"; en te -dier -zake -met 
toepassing der artt. 1, 2 en 21 der Alge
meene Politieverordening in de gemeente 
Rijswijk laatst gewijzigd den 22_ December 
1913, art. 23 Sr. veroordeeld tot eene 
geldboete ·van vijftig centen en vervan,gend'e 
bec;htenis van: een dag (advocaat Mr. J. 
WoHerbeek Muller te 's-Gravenhage). 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
IJBsier. 

Bij het bestreden vonnis wen[ met he
kiaagde 's schuld daaraan bewezen ver
klaard. dat hij op den 6den: Maart 1914 
t!eB voormiddags te omslreeks half 10 ure 
zonder vergunning van B.- en '\V. van 
Rijswijk, op zijn last c1oor een aantal 
werklieden een gedeelte kabel heeft doen 
plaatsen in den openbaren weg, den- Delft
weg, onde•r de gemeente Rijs1vijk, ong,eveer 
ter hoogle van perceei n°. 51. Hiero:p acihtte 
de Kantonrechter toepasselijk - art. 1 der 
Rijswijksche Algemeene Politieverordening, 
luidende: ,,Het is verboden z.onder ver
gunning van B. en W., en zonder inacht
n eming der door hen daarbij te ·geven 
voorschriften iets in - op - aah -'-- ot 
over den openharen weg te p!anten, plaat
sen, bangen, vast te hechten, te bouwen 
of tot tijdelijke verhlijfp!.aats neci.er te zet
teh, in te riohten ot o,p - te slaan, daar 
la.nger te · heb:hen dan is toegestaan oil: 
zondecr i:nachtneming d,er gegeven voor
scbriften te doen -hlijven". ·_ Di~ntenge,. 
1,olge werd de heklaagde. vero,orde·eld tot 
t 0.50 'boete, te vervangen door een dag. 
hechtenis. 

Bij pleido01 werden vier _ middelen van 
cassatie aaiigevoerd. Het eerste luidt: 
,,Scbending of verkeerde toepassing van 
art. l in ,,erband met art. 21 der Alg. 
Politievero,rdeiiing van de gemeente RijswiJk, 
zo,oals dez,e -22 Dooember · 1913 -geW'.ijtzigd! is, 

en, va.n: a.rt. 135 ·cter · Gemeentewet, door
dien de Kantonrechter, hoewel · b1eslissende, 
dat de beklaagde, harudele1idc als- directeur 
van het electris·ah hedrij'f der gemeente 
Delft, door middel van werklieden, aan
gesteld ·en w-erkzaam b1ij1 clien tak van 
gemeentedienst, ee,n ka!Jlel -bee.ft doen plaat
sen in een -weg, welke, ·onder toezicht 
van Gedep. Staten der Provincie Zuid
Holland·, i.ti heheer en -onclerhoucl is Mj 
de gemeerite Delft, nietteni.m op die hande
lmg vootmeld art. 1 van toepassing acht, 
ten onrechte, daar geno,emde biepa!ing op 
het oo,g bee'ft hev.ordering van openhare 
orde en veiligbeid: oip -den open'haren weg, 
en zicb- niet ricbt tegen dengene, die met 
onderhoucl en b:ebeer van- den weg is helast, 
terivijl · biJ ,eene ruimere opvatting de ver
ordening zou treden op een gebied, !iggende 
buiten -het huisboud-en ·cter gemeentc". 

Het komt mij vo,or, dat dit middel niet 
lot cassatie kan leiden, daar het zo,oeven 
aangebaalde voorschrift niet ondersc>beidt 
en dus geric;bt is tegen ied•er, die een· 
der daari:n: bedoelde bandelingen venicht, 
zelts wanne-er deze de persoon mocht zijn, 
die met het onderhoud en het b1ehcer van 
den weg is -be!ast. Toeg,egeven: . kan wo,r
den, da:t dez-e daardoo~· in d.e vervulling van 
zijn taak kan worden helemmerd, doch dit 
llezwaar geldt de innerlijke waarde der 
verordening, welke de Rechter niet mag
beoordeelen. Trouwens in het onderbavrge 
geval is van zoodanige b1elemmering geen 
sprake, daar to-eh bet do,en. leggen van een 
kabel -om 'daarmede de lJ!ewoners van pan
den aan den weg te voorzien van eleC'-' 
triscb liobt, indien dit. door een ai1der dan 
den beheerder gesCJbiedt, we! een handeling 
1s, die- sterk in het beheer van den weg 
ingrij,pt en die derhalve zonder toestem
mmg van den beheerder verboden be" 
hoort te zijn; docb daaro'in nog niet, rndi-en 
het door den beheerder zelven gesohiedt, 
een beheersdaad is, :immers niet venioht 
wordt om het belang_ en de blruikbaarbeid 
van den weg als v•erkeersweg te verhoo,gen;. 
zooals zeer juist door den Kantonrechter 
1s overwo-gen. 

Bi:! deze oip,vatting d,er verordening treedt 
zij ook niet op e·en gebied-, 1iggende biuiten 
het buisbouden d-er gemeente, want brertoe, 
behoort- stellig- de veiligheict van het ver-. 
keer op en de brnikblaarheid van de we-· 
gen in- bet algemeen. En voorzooveel de 
verordening do.or in hare- verbodsbiepaling 
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oak wegen be omvatten, die door anderen 
dan. de gemeente warden heheerd, mooht 
treden in hetgeen van algemeen rijks- ot 
provinciaal 'helang is, ·staat dit b1ezwaar 
al weder n~et ter heoordeeling van . den 
Hechter. 

Het tweede middel luidt: ,,Schending 
van de -K. B. van 25 Juli 1816 n°. 49 en 
van 13 Maart 1821 n?. 73 (Boogaard 1. 
resp. blz. 139 en 213 e. v.) en verkeerde 
toepassing van art. 1 · <ler .Alg. Polifie, 
veroi:dening van de gemeente Rijswijk, -door 
- indien al laatstg,enoemd· artikel . ook 
toepasse!ijk geaoht zou m_oeten warden op 
de handelingen-, · het heheer or ·het onder
houd bietreftende, van hen, b'ij· wi:e een 
openha.re w,eg in b1eheer of ond•.~l"houd is ~ 
genoemd art. 1 to-epasselijk te aohten oak 
op de daden van 'beheer .en onderhoud 
va11 dezen weg, -hoewel . daardo,or op die 
beslui ten wordt inbteuk gemaakt, en z1j 
niet meer tot hun reoht komen, welke 
besluiten bieheer en admrnistratie van de 
Groote W egen (waar.onder deze weg) lie ten 
bu;i, degenen, 'b'\l wie dat te voren was, en 
het heheer en onderhoud van dezen weg 
ook v66r -die hesluiben z.onder inmenging 
van Rijs\yijk was hij de gemeente Del'ft". 

Daargelaten or de bledoelde K. B. wd 
voorthrengsels van wetgevende macht zijn 
en niet lout-er administratieve maatregelen, 
b'estemd om den• inwendigen dienst_ blctref
fende 's Rijks groobe wegen te regelen, 
en ot derhalve schending daarvan wel 
grand. to,t cassatie ka.n op!everen, b1en. ik 
v34 oordeel, dat door .de toepassing van 
art. 1 _de1; Rijswijksche v,erordening. op he
doelden _ weg deze Besluiten niet kunnen 
zijn geschonden, omdat daarin omtrent 
dezen weg niets rechtens wordt hepaald, 
doch slecihts - zo,oals in _het middel ook 
wordt ge,steM - ten aanzi,en van het 
hehe,er en de administratie . daarvan alles 
bij het oude, .teitelijk. hestaande, wmdt 
gelaten. lndien dus .al de toepassing van 
art. 1 'der verordening in _dezen feitelijken 
toestand van beheer ingrij,rpt en de b1edoe
ling der. K. ·B. alzoo, niet tot ,haar reoht 
komt - gelijk het in het. middel v,o,o,rzfohtig 
en vaag geno,emd wmdt - geschonden 
warden daardoo,r .deze K. B. niet. 

De rechtsto·estand van, meerbedo,elden weg 
wordt daarentegen wel geregeld in het 
Provincraal Reglement_ o,p de Wegen en 
Vo.etp-aden in d,e pro,vmcie Zuid-HoHand. 
Daa:rq,p heeft dan o,ok betrekking het derde 

midde,J waar.in \vor'dt opge'w,o,rrpen de schen
ding van de artt. 1, 12, 18, 31 van 'dit 
Reglement van· 3 ·November 1870, later 
eenige malen gewijzigd, · en verkeercle toe
passing van me,ergenoemcl .art: 1 der H.ijs
wijks1che ver.ord•ening, ,,,omdat· de Kanton
rechter laatstgenoemd artikel op het plaat
sen van ·een kahel op dezen weg van toe
passing acht, welke weg heheers-oht wordt 
door voonneld · provinciaal reglement; ten 
onrechte, immers. de aangehaalde artikelen 
van het provinciaal reglement en art. 1 
der politiev,emrdening kunnen niet te zamen 
op ·deze hande.Jing 1 worden t,oegerpa·st en 
in zood_anig geval heel't de g,emeenteveror
clening. voor .de pr,ovinoia.J,e te wijken". 

Ook dit middel kan· m. i. ni•et tot cassatie 
leiden. lmmers wanneer men de aange
haa!de. artike!,en naast elkander legt, 'bilijkt 
we! van een dubihele regeiing van hetzelfd.e 
onderwerp, · dod1 niet van ·een bepaalden 
strij:cl tusschen de : heid·e reg•elingen. Van 
de omstandigheid dat tw,ee overheden zich 
dezelfde zaak aantr,~kken, kan · dan s!echts 
het gevolg zijn dat men, beider ver[i1ods1b1a1pa
lingen in acht zal moeben nemen, wil 
men ·zich voor strallverv.olg,ng vrijwaren. 
· Het vi,erde middel' eindelijk luidt: ,,Schen

ding van de arlt. 625 B. W., 151 der Grand
wet en 135 der Gemeentewet en verkeerde 
toepassing yan art. 1 der -Alg. Pol. Vemrd. 
van Rijswijk, zooals dit gewijzigcl is 22: 
Decemher 19Ul, doo,r laatstgeno•emcl artikel 
zoodanig toe te rpass~n, klat het den e1genaar 
van den weg v·erhinderl. gehrnik te maken 
van. zijn recht een kahel in het fajhaam van 
zijn weg te hebben, daar <lit (het) 1,eoht in 
zich sluit een ka;li·el daarin te legge11, door 
welke toepassing aan genoemde verorde
ning eene s·trekkmg wordt gegeven, vercler 
gaande -dan de hevoegdheiid van den g_e
meent-eraad- vemorlooft". 

Dit middel mist echber foitelijken grond
slag, daar in het IJ:estre<len vonms niet 
is beslist, wie eigenaar is van den in het 
middel hedoelden weg. 

Kan derhaJ:ve- geeµ der aangevoerde mid
delen lot oassatie I,eiden,. amhtshalve meen. 
ik de aand,wht te :mo•eten vestigen op de 
min iuiste qualificatie, aan het 1JiewezerL 
feit in het vonnis geg·even, te weten: ,,het 
te RijsW'ijk zontler de vereisclhte vergunning: 
en zonder .inachtneming der door·- het he
voegd gezag daarb'\] ~e -geven voorschriften, 
iets m. - op. - , aan --;-. ,ot o-ver clen 
openharen weg ,planten·, rplaatsen, hangen,. 
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vaslbechten, bouwen: of tot tijdeli.Jke ver
blijfplaats nederz·etten, inrichten ot opslaari, 
daar !anger heb!ben dan is toegestaan o;t 

zonder inachtnemmg. d·er gegeven vo,orsohrif
ten doen v·erblijven". Ten onrechte is luer
biJ niet nader aangeg,even, de vergunnmg 
van welk gezag was v,ereischt, noch welk 
cler v•ele irn art: 1 cler verord_ening v.oor
zii-ene handelingoo was gepleeg:d, terwiijl 
nevens ·elkander werden vermelct het ont
breken der vergunning en het ri1et inacht
nemen der bij de vergunning te geven 
voorschriften, twee omstandigheden; . welke 
elkander uitsluiten. Genoemd: artikel is 
claardoor verkeerd t.oegepast. 
· i\Iijne conc-lusie strekt derhalve, dat bet 

hestreclen vonnis wm·de vernietigd, docb 
alleen voorzooveel hetre'ft de daarblj aan 
het beivezen verklaarde ·feit .gegeven quali
!icatie, dat dit feit word•e . gequalificeerd: 
hd te Rijswijk zonder vergunning van 
B. en W: iets in den open'b-aren weg 
plaatsen·, en clat het heroep vo.or bet 
over1ge worde vel'worpen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoor:d · bet verslag van" den Raaclsbeer 

l.?cntener van; Vlissingen; 
· Gelet op de middelen- van cru;satie, na

mens den· requirant voorgestekt biJ ple1-
rlo01: -(zie conc:lusie actv.-gen.); 

-0. rlat de requirant blij bet b•estreden 
vo11nis, met' qualificatie en strafo1p]egging, 
aLshierhoven is vermelrl, is schuldig ver: 
klaMd aan het hem • blj• dagvaarding ten 
Jaste gelegde, · te weten·, dat b~J o·p den 
6en Maart 1914 des voormid'dags tc oni
slreeks halt tien ure zonder vergunnmg 
van Burgemeester en Wethoude:rs van Rijs
wijk op zijn last door een aantal werklieden 
een gedeelte kabel heeft do,en plaatsen in 
den open:baren weg den Delftweg onder 
de gemeente Rij.swijk ongeveer ter hoogte 
vai1 percee1 n°. 51; 

dat daarbiJ -0p den rcquirant · is toegepast 
art. 1 der Algemeene Politievero,J'Clening 
van H.iJswijk, sederl de wijziging van ·22 
December .1913, luidende·: ,. 

',,Het 1s .verb'oden zrn1'der vergunning van 
Hurgemeest·er en Wetboud-ers en zonder in
achtneming · der, do.or hen daar'bljj, te geven 
vo.orsc'hriften iets in, op, aan ·. ot ov•er · den 
open'IYaren weg ce p!anten, plaatsen, hangen, 
1,ast te heohten, te bouwen- of t.oit tijdelijk 
verhlijl!plaats necler te zetten, . in te richten 
ot -op ,te slaan,• claar langer,·te helblb1en 
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clan 1s Loegestaan of · z-onli:er inachtneming 
der gegeven voorschri'ften te tl-oen bli.J
ven:", .op overtreding van welk verbocr b1j 
art. 21 clerzerncte Verordening strat WOJ'dt 
bedre1gct; 

0. da.t cte requirant, stellencle, dat hij 
als D1recteur van bet Elecitnsob Bedrijf 
cler gemeente Delft, de!ll! b~ tlagvaarding 
hedoelden ka:b1el heeft . do,en plaatsen in 
een weg, aan die gemeente toe·b~hoorende 
en welke, onder beheer en toezicbt van 
Getlepnteerde Staten der Pro,vincie Znid
Hollancl, hi.] haar · in beheer en onderhoud 
is, bteweerd heeft, dat art. 1 'der Algemeene 
Politieverordening van Rijswijk op het b1e
wezenverklaarde ten onrechte is· toegepast, 
zulks: 

a. omdat die .. b1epalmg niet zon zijn 
gericbt tegen dengeen, die met onrlerhoud 
en heheer van den weg is blelast, of, indien 
hi.1 · diit we! is, zou getreden zljrn op een 
gebied hggende biuiten 'de huisbouding der 
gemeente · (le ·middel); 

b. : onidat gezegd art. 1 inbreuk ZOU ma
ken o)p de m het 2e middel aangebaalde 
Koninklijke Beslniten, Wielke b'eheer en on
deihouct van ,,de Gmo,te Wegen" (waar
ond,er cte weg in d'e dagvaarcting ge1w,emcl) 
lieten :biJ cl-engeen b[J wien dit te voren 
was en bet beheer en onderbouct · van di•en 
weg ook v66r die Besluiten, zonder in
menging van Rijswijk, was biJ ·a,e g-emeente 
~ill; ' 

c. omclat- diezelfde weg wo,rdt beheerscht 
door he,t in het · derde middel genoemne 
Prov1nmaal Reglement en art. 1 der Po
lit.ieverordening van Rij,s\vijk, afs strijclig 
met de in het midtlel aangebaalde artikelen 
van gezegct Reglement, voor de pwvinciale 
verorclening mo,et wijken; 
· ·d. omdat het ·verbloia van het hehben 

van voonverpen in een weg, · ook' gericht 
tegen den ·eigenaar' _van den grond, a.ls 
inderdaad gelij'kstaancle met onteigening, een 
ongeoorloofde in'bTeuk op den eigend'om 
zou· ·m:aken en hetzelfcle moet worden ge
zeg-cl van het le.gg·en van voo,rwerp-en in 
den weg, ciat noodzakelijkerwijze aa:n het 
hehhen -moet v,o,ora'l'gaan (4e middel); 

0. dat de feitelijke gronct·s]ag, waarop 
de vier middelen· herustellJ is terug te 
vinclen in · het hestreden vonnis, waa1in 
tmmers ten aanzi-en van het heheer en 
onderhoud· door den -Kantonre~ht•er uitctruk
kelijk' 1s vastgestelcl, dat aie, · onder toe
zicht · van de :Staten dei- Pi-o,virrcie .Zuid-
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Hoiland, _ waren bij c!e gemeente Delft, 
en, voor zoo_ver den- eigendom betreft, Mij
kens den inhoud der door . cten Kant~ri, 
rechter -ge'h,ezigde biewijsmiddelen is aange
nomen, · dat dez•e aa.n dezelfde gemeente 
toek:wam; ._ . ' , 

dat echter .de aangevo•erde . middelen des
ondanks ,ii et tot c-assati-e · kunnen leiden; 

h~t eerste ni·et, omdat de Gemeenteraad 
van RiJswijk, toen h'.iJ in art. 1 der Politie
verordening een ver'hoctshepali~g uitvaar
digde hetre'ffende · de o·penbare orde en 
veilighei"cr o,p openhare wegen," op geen-erlei 
w:ijie de toepassel_ijkheict van dat _ver'h!od 

'o~ de b-eheerders dier wegen heel:t ui.tge
sloten, terwijl ook niet kan gezegd worden, 
dat hij, . door de verbiodshepaling ook te 
liunnen aanzi:en te doen gelcten, is getreden 
buiten den' kring z:ijner. hevoegdheid; Yer
mits handhaving van o•penb-are ord:e en 
v'eiligheid ilp d·e _oipenbrare wegen, ook als 
die ni-et bi;J d:e gemeente in . heheer ziJn 
o~getw:ijfeld. behoort . tot de hem b~J . art. 
1.35 der Gemeente~et aange•wezen taak; 

bet 2e Iii-et, omdat de aahgel~aalde Ko
ninklijke Besluiten nooit den rechter _kun
nen ·nopen een wettig tot stand gekomen 
aemeenteverordening ter zijde te stell-en, 
~l we!, 'omdat, zoo zij g-eacht moeten 
worden een regeling in te houden, b~stemd 
om in hef algemeen en dus naar buiten te 
werken, ziJ alsdan waar deze besluiten ni-et' 
r.ijµ geplaatst in het Staatshlad, en van 
b·e~endmaking op andere wijze in 'dit ge
ding niet is gebleken, verbindbaarheid mis
seh, , e~, '' zoo moet word en . aangenomen, 
dat ziJ alleen een interne · regeling van 
!outer administratieven aard inliouden, zij 
in dat geval den gemeentelijken . wetge-ver 
niet beperken in zijne · bevoegdheid om 
te~ aanzien van de huishouding uer ge
m~en<te z•elfst'an,dige hepalingen vast te stel
len en zoodanige b1epalingen, al - . wercten 
zij' in strijd bevonden met ue regeling bij 
Koninklijk Besluit, derhalve door uen Rech
ter .~iet buiten toepassing mogen warden 
gelaten; _ _ 
. het 3e niet, voor Z-Ooveel betreft de als 
geschonden vo-orgestelde artt: 18 en 31 
van het Provin'ciaal Reglement, O[!Ildat art. l 
der Politieverord-ening van Rijsw\jk. geen 
v~rplichtingen ople·gt, die met de aange
haalde 'hel)alingen onvereeriighaar 'zijn en 
nfuet_ neve~s deZie kunnen·. wo.rden to•egepast, 
voorzooveel · betreft art. 12 · van · dat Regle
ment, ·· · 0µ1dat de daarin o·pgeno?1en voor-
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schriften alleen b-etreffeµ, het maken,. her
stellen . o~ verni-~uwen v~n de in art. l 
bedoelde kunstwerken, welke e'eri o,nder
deel van den weg uitmaken: en d.re -bepa0 

!ingen dus niet kunne,n zijn ges-chonden 
door t.oepassing van e1e· Rijswijkscl)e ver
ord:ening op het ]eggen van kabels in den 
,veg,' .waarb1f irnmers van -de in art. 1 
genoemde kunstwerken geen-, sprake was; 

eindelijk het 4e ni,e't, omdat a:e ,verbod,s
bepaling van meergemeld art. 1 s1e-chts 
mhoudt een_ 'beperk1ng -in het geno,t · d'es 
eigen~ars·, . als _ doo~ art. 6~5 B. W., wordt 
to:eg-elaten, z:ij.n. vrijheid om cl-en hem toe1be
hoorend(lri weg. jn zijn geheel .en,.al _ ziJ:n 
onderdeelen o,p andere wijze te gebruiken, 
da,n- in art. 1 wordt verboden: onv_erlet laat. 
en dus geenszins :zooals in het middel' wo,rdt 
b-eweerd, ~edeh~~ngt opheffing va~ \1:en 
eigendom; ' , 
, dat ,._'ctus de vier aange"."oe«te ,midd,elen 
moeten worden ·, v•erworpen; 

0. echter anibtshalve: , 
dat in het bestreden vonnis , .aan, het 

b'ewezenverklaarde ,· niet is gegeven, de 
juiste, :i.an. de ·toegepaste Vernrdening ont
leende rechtskundige _ be9-amG1g, zoodat. het 
vornus 'orp dit' punt, wegens s'chennis van 
art. 221 in verhand met_ art. 223 Sv. 
moet word en vernietigd; 

Verni-etigt het · vonnis door den Kanton
rec;hter _ te '.s-Gravenha,ge op 23 A'Pril 1914 
m· deze zaak g-ewezen doch alleen, voor 
;.oover b-etreft _ de daarin aan· ue . bewe-z•en 
verklaard"e :fieiten_ gegeven g_ualificatie en 
up , _dit . punt rechtdo,end•e kradhtens art. 
tOfJ _ R. 0.: 

Vers_taat _dat di~ g_ua!ificatie moet luiden: 
,,Het te Rijswijk zonder vergullllling van 

Burgemeester en, Wethonders iets in a.:en 
openharen, weg · plaats,en.,; 

Ve-rwerpt het !bre~CJeP v~or het overige. 
(Ned._ ,iur.) 

~J 

26 October ·1914_ ARREST van den·Hoogen Raad. 
, Art. 44 der A.lg. Pol. Verord. van Eind-

boven is nldus te be,grijpen, da:t na aanzeg
ging van wege den Burgemeester-de eige
ruiar' of houder vim den bond moet zorgen, 
dat dit dier · i~ vastgelegd, of, doordat bet 
een muilkorf, draagt, onscbadelijk is. 
· Art. 44 der genoemde veroi:-dening mist 

verbindende imicbt nu· de·uitvoering daar
van· fa 'opgedragen aan- deb 1:lurgemeester, 
eh ni"et aan. Burgemeester:en W etbouders, 

30 
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zooals art. 179a der Gemeentewct voor
schrijft-. 

(SY. arL 898, Gem. Wet art. 179a.) 

- Voorzitter: 
Jhr. Mr'."W: H. de Savornin Lohman. 

Haden: Mrs. A. M. B. Hanlo, . C. 0. 
::,egers, H.- M. A. Savelberg en Jbr. R. 
F'eitb. 

J. W ., ·oud 4 7 jaar, slac;bter, gebioren. 
en wonende te 'Eindlio,ven, requirarit van 
cassatie teg•en een Yonnis van· den Kanton-

. rechter 'te · Eindho,v-en van 17 Jum 1914, 
-waarbij . b~ 

0

is s'cbuld1g verklaard aan: ,,bet 
te Eindboven als eigenaar ei1 houder van 
een iiohd, die gevaarlijk wordt 'geaobt, dezen 
ni~t op de eerste aanzeggrng vanwege den 
Burgemeester ·van Eindboven vastleggen ot 
door bet doen ·dragen van een muilkort on-

. s•cbadelijk maken", 4 X gerpl~egd, en met 
toepassing van dB artt. 44 en 45 der Alg. 
Pol. Ver.ord. van Eindboven van 6 April 
1908, - 24 en 28 dBr Wet. van 15 April 
1886 (S. i!l

0
• 64), 23; 62 en 91 Sr., 1s ver

oordeeld tot ·4 'geldboeten va:n f 3 ·elk, sub
. sicliair -een dag bec;htenis voor iedere boete. 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Besier. 

Doo,r den requirant 1s tijdig eene memorie 
van oassatie ingedi•end, welke ec;hter niet 
alleen hetreft het onderhavig bier,oep in 
c:assatie, ·cLcmb tev·ens zijn, bero,ep- tegen 
een ander vonnis do.or denzelfden Reohter 
op denz-elfiden dag tegen hem _gewezen. 
De'ze wijze van geding voeren komt mij niet 
on·hedenkel'ijk voor; daar ·ecbter de beide 

, zaken; waarin ·bet heroep in cassatie is 
gedaan alleen verscbillen in wat betreft 

· dag en :rilaats der ov·ertredingen en namen 
der hekeurende am'b'tenaren, en dan o.ok 
de in de memorie . aangevoerd'e middelen 
met evenveel recht o·p het e,!;ne als op het 
andere vonnis to,epasselijk ziJn, -meen ik, 
dat er geen reden is om haar ter zijde te 
stellen. 

Aan den requirant was biJ dagvaarding 
ten laste gelegd, da,t den 22 Aprii' 1914 
des namiddags circa bal'.f'tien uur en den 
23 April -1914 des voo,rmiddags 8.55 uur 
telkens te Eindhoven een hond, waarvan bia
klaagde eigenaar, altbans. houder was, los 
en zonder muilkorf bee'.ft geloopen op tie 
ope-irbare straat, Volderstraat, zulks nactat 

hem op den 18 April 1914, althans op 
den 21 April . .1914, van wege den Burge
meester. van Eindboven was aangezegd, 
dat gernelde bond, , die gevaar)ijk werd 
geacht, moest word·en vastgelegct of cloor 
het doen dragen van een muilkort onsoha
delijk _ gemaakL B1J het hestredein vonms 
werd <lit feit- en beklaagde's schuld daar
aan bewezen verklaard en claaroip to,epas
selijk geacbt ·art. 44 der Alg. Politieveror
clehing voor Emdhoven, voorzooveel bier 
in aanmerking komend:e luidende: ,,Hon
den, . . . . die .gevaarlijk worclen geacht, 
moe_t-en o,p de eerste aanze.ggrng van wege 
den Burgemeester door · den eigenaar ot 
houder worden vastgdegd ot door bet 
doen drageri van een muilkor'.t onscbadelijk 
worden gemaakt". 

ln de memori,e nu worden ·geen bepaalde 
artikelen als g,eschonden o,i. verkeerd toe
ge1pas t v'ermeld, doch niettemin \Irie onder
scheiden middelen van c·assati-e aangevoerd. 

Bij bet eerste middel wordt gesteld ,,dat 
de ·ctagvaarding niet ten laste legt, wat vol
gens de vordering v-oor · de strafbaarheid 
nood1g was, nl.: dat de r·equestrant on
danks aanzeggim.g z1jn hona niet · heeft 
vastgelegd of doo,r het d:oen dragen van 
een muilkorf ons•chad:elijk geni.aakt, bet
geen -volstrekt niet synoniem is met bet 
later zonder muilko.rf losloopen van een 
hond, ctaar deze . bijv. ontsna,pt kan z]Jn 
of zijn muilko.rt hebben vedo!'en, otschoon 
requ•estrant aan zij,ne verp,]ic;bti:ng volgens 
·de vero11dening heeft' voldaan, hetgeen ook 
inderdaad het geval _ was". 

Dit iniddei is eeri gevolg van den niet 
zeer g~lukkigen vorrn der telastelegging, 
welke ·niet 1,nboudt, wat 'tl:e heklaagde - had 
gedaan 6t verzuimd, driob wat door den 
hekeurenden ambltenaar was bevoncten, een 
vo:rm, welke g,elukkig meer · en meer m 
onbruik geraakt. Het komt mu ecbter vocir, 
dat 'biJ dit middel aan het aang,ehaalde 
artikel een te b1eperkte uitlegging worot 
gegeven. Wil tooh het daarin bevolene 
vastleggen en muill!Jianden eenig doe! lreif
.fen en dus het voo.rscihrift zm hebben, 
dan moeten dit vasUeggen en dit mtlill:i,an
den . \VO.rden opg,evat . niet . a.ls een oogen-· 

·blikkelijke bandeling, die verricbt, do('Jh als 
_een voortdurende toestan<l., waarvoor zorg 
gedragen moet worden. Dat dit ook de be
doeling van het voor.sc,hrift is, blijkt uit 
het op.schrift van het boofdstuk, waarfoe 
het hehoort: ,,van· de 'orde en veihgheid 
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op de .straten", de hond mag ntet los 
en ongemuilhand op strait .rondloopen, 
Geschiedt. dit we! dan is de zorg :van den 
aans·prakelijken eigenaar hJJ lionden te 
korl gesclw,ten. 

Het tweede . middel houdt in: ,,dat de 
betreftende blep,aling der verord•ening 1s • on
geldig· en in strijiel met de wet (o,. a. artt. 
7.0 en 179 Gemeentewet), daar zu to-eh Cle 
uit.voering eener gemeentevero,rdening niet 
overlaat aan den Burgemeester of Burge
meest-er· en W ethouders, doch aan and:eren, 
vanwege den Burgemeester aangewezen, 
welk voorschri'ft ook elke biepaaldheict 
mist''. 
- Ook dit middel ·berust o,p eene verkeerde 
uitlegging van het voors·ohrift. Daarin tot;b 
wordt niet de uitvoering der vero,rdening 
overge-laten aan i·emand, ,di-e vanwege den 
Burgerneester daarto,e zon zijn ,of worden 
aangewez,en, do,oh aan den Burg-emeester 
wordt o,pgedragen le 'heoord-eelen, of een 
hond- gevaarlijk is, en dan aan den . eag,e
naar or houder de in de ve:mrdening voor
ges-chr-even maatreg.elen te gelasten; alleen 

_-wordt hem de vrij:heid: gelaten d.en last 
ook namens h~m door een ander te d'oen 
aanzeggen. Verge!ijk voo,r een geheel over
eenkomstig geval Uw arrest van .9 Juni 

. 1908 cw. 8728). 
Als derde mid:d·el wo-rdt aangevoerd: ,,dat 

,ten slotte de verordening geen strat be
dreigt tegen houd·ers van gevaarlijke hon
den, maar van honden, die doo•r den Bur-

' gemeester gevaar!ij:k woil'den ge-ac-ht, waail'
·door de ,vero-rdenings·bevo,egdheid, in tp.Jaats 
van aan den Raad, '!'eitel'bk aan dlen Burge
meester wordt toegekend•, claar de- toepas
sing der strallhepaling van hem afiliangt, 
,en .dergel'bk willekeurig voo-rsc.hri:llt odk 
ovengens 1s -in. strijd • met de wet, daar 
de Rechter en n1et de Burgemeester moet 

•oordee!-en o,,,er -het al o'!' niet gevaarliJke; 
-dat trouwens geenerlei bew'ijs is geleverd, 
dat de . Burgemeester bedo,eldoo hond ge
vaarlij k hee'ft g,eaoht, en hij dezen waar
S()hiJnlijk in het g-eheel niet kent". 

Vo.orzooveel in de laatste zinsnede van 
dit mictd:el bedoeld mp,cht w,orelen te kla.gen 

· over gebrek\ aan ornkleedirng met :ved,enen 
1van ,de b1ewezenverklaring cler omstand:'ig
heid, ctat :c]le Burgemees-te,r den hond gevaar
lijk a'CJhtte; wijs, ik er orp1,: dat bl'bkens 
het- vonnis- de getmge van Do,rsselaar heeft 
verklaard, dat hlj1 aa:n \:len Burgemeester 
kJa()hten over het aanstJhieten ot 'b>ij'ten 

van bedoelden bond heeft o-verge·bi•atJht, 
en dat hJJ toen nameiis dezen diens last 
om <lit dieT vast te }eggen ,of. te muil
b1anden , aa:n den bieklaagde hee'ft aange
zegd, waaruit de Kantonrechter h-et be'wus 
lwn putten, dat de Burgemeester den hond 
gevaarliJk achtte. 

• Voor het eerste ondercteel van he,t middel 
zou de r-equirant sbeun kunnen vinden in 
,Uw. arrest· van ·20 -Maart 1899 (W. 7257), 
waarin een met de onderwerp,eliJke nage
noeg gelijkluidende bepaEng eener andere 
gemeenteverordening wegens de daarin he
vonden overdracht van •s· Raads verorde
•ningsbevo-egdheid werd: gewraakt., Later 
echter 1s U w CoUege van d·eze Junspru
dentie beruggekomen en wel .bJJ he,t -reeds 
aangehaalde arrest van 9 Jum. 1908 (W. 
,8728) en z-elfs reeds eerder b'\l .arrest van 
29 O:ctobier · 1906. (W. 8449), g-ewezen m • 

, eene -;za-a:k, welke wederom met , de o,nder-
ha vige biJzond·e'r veel overeenkomst · ver

. toont. En zulks . m. 1. tere0ht. Een voor-. 

. sCJhrift, als waarvan hier sprake is verbiedt 
eene o,ngewens'CJhte handeling of een on
gewenschten to,esta:nd in het algemeen, en 
draagt het· oo,rdeel, or zoodanige handeling 
of toestand in het bti;Jzoncuer geval z10h 
voordoet aan eenig orgaan, hier den Bur
.geme'ester, o,p, Dit "is niet o,verdra:oht van 
verordenende -of roohterl'ij·ke btevoegdheid, 
fodh opdracht -van de uitvoering der ver-
011dening, zoodat ook diit midael niet tot 
cassati-e kan leidetn. 

,Intusschen s1cihuilt hier Juist een i:out 
van- het Eindhov,ensclhe voo:rn()hri!Et, waar
op -ik ambitshalve de aandacht mo,et ves
tigen. Ni-et b'\l den· Burgemeester, doch 
b~- het Co!Iege van B. en W. bierust 
volge.ns art. 179a der Gerneentewet tie 

1hevoegdheict· om de :verm:deningen uit te 
voeren, g,e!ijk meermalen door ·uw College 
is beslist, en we! laatstelijk, naar aanleiding 
van e-en aan den Burgemeester toegekende 
macht om van , een voorsohri'fit eener ge
meenteverordening dJ.spensatie te vedeenen, 
b'b arrest van 22 Januan 1912 (W. 9291), 
·is een -voorscih:rift waar'bliJ, de uitvoering aan 
den Burgemeester wordt o,vergelaten buiten 
de g-evallen, wahin art. 18_8. tler Gemeente
wet ·daartoe dJe gel-egenheid. o:p,ent, in striJd 
met art. 179a di,er wet·. en derhalve niet 
ver'bindend. Dom . het niettemin toe · le 
passen zijn in het biestreden · vonnis art. 1 
Sr. en art. 216 Sv. g,eschonden. 

MiJne ciondusie strekt mitsdien daartoe, 
:30* 
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dat diL vonnis word·e, verniehgd behalve 
-voor ,zoover daarbiiJ de bieklaagde· 1s schul
dig. verklaarc1 · aan tte hem ten laste ge
legde foiten, en- de reqliirant. van : alle 
iechtsvervolging ontslageri w.orde.-

De Huoge Raad, enz.; 
Gelioorct · het verslag ,vane den ·-Raadsheer 

Segers; · 
.Gelet, op de middelen- van cassatie, door 

den requirant voorg'esteld b'b meinorie: 
-(zi-e oondusie adv.-gen.); 

0. , dat b~J i-nleidendJe ·dagvaarding ·be
klaagde is gedagvaa.rd -ter za.ke: dat op 
zekere in dat , stuk naxJ.er :omschreven tijd
stippen te EindhoV'en een hond, . waarvan 
hJJ eig-enaar, althans houder was, lo,s en 
z,onder muilkorf · heefi geloopen op ,de open
~me · .straat, zulks nadat hem op mede 

• in de dagvaarding ·aang'eduid tijdstip van 
·-wege den Burgemeester .van Eindhoven was 
aangezegd, dat ,g,emelde hond gevaarlijk 
werd g,eac"ht, · -moe,st w.orderr vastgelega ot 

'.dci.o,r -het'.doen dragen van eerr muilkort on
schadelijk • mo•est wm•dJen · gemaakt; 

dat dit ·.ten, Iaste gelegde alsmede be
klaagde's schu],a daaraan· b!J het b1e.streden 
v<innis. 'be wezei1- .is verklaard, w aarop het 
·hewez·ene . is . gequalificeerd, en deswege 
straf. is · .opgelegd; gelijk hierbo•ven is ver-

. meld; 
.O. dat het ten. deze toepasselijk geachte 

art. 44 der Alg. Pol. V,erord'. vari Einct
hoven van 6 kpril 1908 .o. m. b,epaalt: 
\,Honderi, waaro,v-er klachben wegens aan

schieteii cit. 'bijten g·edaan zijn oil: the gevaar
.!ijk . word en g-ea:0ht, ,m:oeten ·op de· eerste 
aanzegging van . wege den Burgemeester 
door den eig,enaar o.f houder worden vast
gel-egd .ot door het · do,en -dragen van een 
muilkorf ons•chadelijk word,en g•einaakt"; ter
wijl art.- 45 teg,en overtredini · van het. in 
art. · 44 'b1evaalde eene strat h'ed:ooigt. van 
ten .. hoogste. f 5; 
. 0.- ·ten aanzi,en van het -vierde middel, 

dat. als inhoudende . eene gnef tege[1- , de 
in ::het vornms· g,evolgde · samenstelling van 
_het. 'be.wijs; hiet.eerst:zal mo,eten ·worden be
handeld-; .·. ·: 
. ·dat requiran_ts: biez.waar 1s, dat :van . de 

. 6nistandigheid, daL de' in .de·- dagvaarding 
__ hedoelde ·,hond .door den. Burg·emeester .van 

Eindhoven. gevaarlijk werd geacht het. biewijs 
n.ieL zou zijn geleverd; · .. , . 

dat echter , d,e · Kai1tonveohter- tlit biewijs 
wel gel•everd. heeft geaoht .en hij dit ook 
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.. kon · doen _op grond der aanwijzingen voort

. vlqei,eilde. uit · de in het vonnis opgenornen 
verklaring,en· van den.:getmge v.an Dorsse-

. laar :· ,,dat hij 01p '18 April 1914 · en o,p 
21 April 1914 op last van den Burgemeester 
van .Eindhoven aan :heklaagd•e heeft· aan
.gezegd, dat . de hond van 'bieklaagde, ct(e 
gevaarlijk werd g,eacht, moest worden• vast
gelegd; of door het doen dragen : van een 
muilkorf -onschadelijk -gemaakt mo,est•. -Wor
den;, da.t er b'iJ hem, (van :Dorsselaar) her
haaldelijk . klacht-en :waren in:g,ekoiinen 'We
gens aai1schi,eben oif:. bijten van biedo,elden 
hond; dat. hij herhaaldelijk: gezien heeft, dat 
die hond andeve honden heet, en dat hij 
dez-e' -klachten ter kennis van den Burge
meest•er. van Eindhoven heelf't gelbraoht", 
terwijl de vraag -of zulks terecht gesohied 
1s, uitsluitend -staat .·.ter boo,ordeeling van 
.den r,echter die over lie. feiten o,orde,elt; 

dat het ·mi,ddel derhalve niet tot ·cassatie 
kan -leiden; 

0. ten -aanzien vai1 · het eerste· mirddel 
van cassatie: 

dat : het ,:'boverivermekl art: :44 niet i.n 
dien, zi,n 1 s te verstaan, dat wanneer · van 
wege den Burgemeester de da.ar:n hedoeide 
:aa:nzegging heeft plaats g,ehad de eig•ernaar 
ot houde,r van een · hona ·. kan vols-taan 
met dat di-er een oo,g,enMik - vast te leg
gen Cit door het aandoen van een muilkorf 
een oogenbiik .QllS'Clhadelijk te maken, maar 
vee1eer: aldus is te hegrijpen, dat na de 
aanzegging· van ·wege den Bnl'geme,ester de 
eig-enaar :ot houd·er van d,en hond moet 
zorgen,i dat dit dier -is vastg,e!egd, of door
dat"', het een muilko:rt -draagt; onscihade-
lijk :rs; . 

dat · waar nu, in het hestreden vonnis 
hewez,en •is · verklaard, dat die .. · daarin ver
melde hond otp zefuer-e nader aangegeven 
bijdsti'Ppen los en -zo,nd,er muiiko·rf · heeft 
geloopen, op : de·, openb-arn straat te Eind'

. · hovei:t;: ook '.:teveclht, is aangenomen, dat 
dat' dier toen •ni-et was vastgelegd -en ook 
met door het doen -draigen van• een muil
lmrf onschadelrjk was. gemaakt,, zooda.t ~ te
recht -het :_ biewezene ,' is . aangemerkt _- als 
e'enie' o,vertreding ,vfil vo,o-rnoemd · art. 44; 

0. --ten · aa,nzien .: ·van, het tweede, lni<ldel 
,_van-· ·cassatie, dat -ook, .'d[t,. : z:ooals , het 1s 
· t.oeg"eh ht; ni,et' 01pgaat; 
- dat o·ch in art. 44 de· ,uitvo,ering v:an· 

,·:dit· v o-rschrift der:• . Gemeenteve:wrdening 
. riiet ·is ,_overgelaten.' aant;een L:iran · wege 'den 

Burge eester· aangewezen :,persoon, .. maar 
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aaw den Burge1neester zelf, die in biepaalde 
in de verordehing aangewezen gevallen, 
waartoe ook b-ehoort, dat hiJ een hond ge
vaarlijk acht, tot den eigenaar of · houder 
van dien hond eene aanzegging r:rcrht, die 
echter ni·et persoonlijk door hem verrioht 
moet wo,rden, maar van zijnentwege mag 
geschi,ed·en ; 

dat zulks echter niet wegneemt, d:at in 
het mi<ldel terecht IS gesteld, dat art. 44 
der Verordenmg in strijd zo,u zijn met art. 
179 der ·. Gemeentewet; 

dat voo,rzeker in eene Genieentevei:orde-
llllg kan worden hep,aald, dat wanneer een 

-hond door B. en W. •eener gemeente gevaar
lijk wordt geac'ht \fat dier na aaniegging van 
hunnentwege door d·en eigenaar of houd:er 
onscilrndelijk moet worden gemaakt, wijl 
toch in een dergelijk geval aan B: en W: 
niets and,ers worut o~gedragen dan wat tot. 
de. uitvoering: d:er Vero['dening behoort, 
welke uitvoering ing,evolge het biepaalde 
biJ art. 179a der Gemeentewet aan hen 
is opgedrag,m; 

dat e·chter in het onderhavig geval die 
uitvoering niet is OiIJgedragen aan Burge
meester en Wethouders maar aan. den 
Burgemeester alleen, hetgeen, waar men 
te doen heeft met eene uitzondering op 
gezegd art. 179a in strijd is met hetgeen 
m die wetshepaling is vastgesteld; 

dat onder deze omstandigheden art. 44 
voornoemd verb~ndende b-acht mist en re
quirant niet ter zake van overtreding daar
van had mogen WO['d•en veroordeeld, en 
w·aar zulks foch gesClhiied is; art. 1 Sr. 
in verband met de artt. 216 en 253 ·sv: Is 
gesohonden; 

dat waar het vonnis o:p <l·ezen grond 
moet wovden. vernietigd, een onderzoek 
naar de juistheict van het .derde middel 
van cassatie kan a.chterwege b'li;Jven; 

Verniet1gt het volliilis door den Kanton
rechtei;. te Eindho•ven den l 7den Jum 1914 
in deze zaak gewezen, d:och alleen voor 
zooverre daarbi;J requirant met toepassmg 
van art. 44 der voo,rtnelde Polifaeverorde
nmg tot geldh'oete en verv,angende hechtenis 
1s veroo,rcLeeM ; 

·Rechtdo•ende kraCJhtens art. 105 R 0.: 
-Verklaart het bewezen verklaa:i-de feit 

niet stra~baar; 
Ontslaat den requirant van alle rechts

vervolgmg te d:,er zake. 
(Ned. Jur.) 

26 October 1914. ARREST van den Hoogen Raad. 
De onderhavige voorschriften betreffen 

het schoonhouden van water in den boezem 
van Rijnland, waardoor de afwatering worilt 
bevorderd, en dus zonder twijfel het·huis
houdelijk belang van het Hoogheemraad
schap. Zulks geldt in bet bijzonder ook 
van de bepaling, waarbij de onderhouds
plichtigen worden aangewezen, terwijl de 
vraag of bet huishoudelijk belang ·op de 

· juiste wijze daarbij wordt gediend, niet 
staat ter beoordeeling van .den rechter. 

De omstandigheid, dat het soms cinmoge
lijk ZOU zijn de verordening na te !even kan 
wel tot uitsluiting der strafbaarheid leiden, 
doch niet tot' het buiten toepassing laten 
der keur als onverhindend. 

Art. 6 der Alg. keur van bet Hoogheem
raadschap van Rijnland legt den onder
houdsplicht v'nn de daar· omschreven wate
ren, ·•die geeh eigen kadastraa( nummer 
hebben, op hen, die in Rijnlands gaarder
boek bekend staan als eigenaars enz. van 
de kadastrale perceelen, waarin, cloch enkel 
vocr/zoover die wateren daarin gelegen zijn. 

Nu bij de dagvaarding enkel ten aanzien 
van de halve breedte vai, de sloot is gesteld, 

·. dat zij deel ti'itmaakte van bet i:Jetreffende 
kadasfraal perceel en dat de beklaagde al_s 
eigeriaar daarvan in Rijnland's gaarderboek 
bekend stond, levert bet hem ten laste ge
legde feit, ilat hij niet enkel die halve 
breedte doch de heele sloot niet bad schoon
gemaakt, te zijnen opzichte geen strafbaar 
feit op, daar hij daartoe niet was gebonden. 

BekJa·agde ontslagen van alle rechtsver
volging. 

(Grondw1et . art. 191, Alg_ Keur van het 
Hoogheemra.aclschap RiJnland art. 6.) 

Voorzitter: 
.lhr. i\fr. W. H. de Savornin Lohman.· 

Raden: Mrs. H. M: B. Hanlo, H. Hesse, 
H. M. A. Savelberg en Jhr. R Feith. 

J. C. v. cl'. E., oud 50 jaren, van hero~ 
hloembollenkweeker, geboren te Haariem, 
wonende te Heemstede, requirant · van oas- . 
satie tegen een vorrnis van het Kantong·e
recht te HaarJ.em van 6 Mei 1914, waarbij 
h!J is schuldig verklaard aan de over
treding: ,,als onderhoudspliohtige van een 
boezemwater van het Ho.o,gheemraadsohap 
van Ri.Jnland niet zorg,en, dat dit bo,ezerri
water sohoon . is ten tijde: dal' schouw be
doelcl: in art. 8 der A:gem<lOne keur van 
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dat Hoogheemraad·sc'ha:p", en, met to·epas
siJlg van art. 152 junctis 3, 6, 7 ·en 8 
der Algemeen,e Keur van het Hoogheemrnad
sC'hap van Rijnland, art. 5 der Wet van 
20· Juli l 895 (S. 139) en art. 23 Sr., ver
oordeeld t,ot e,ene g,eldb10,ete van f 0.50 en 
vervangen<le hec'htenis van een dag. 

Conolusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Besier. 

Aan den requirant is bij dagvaarding 
ten laste gefogd, dat hi.J in de gerrreente 
Heemstede op den 16 (){Jtober 1913 11e slbot 
grenzende aan ,en voor de halve breediie 
dee! uitmak€nd·e van het kadastraal per
ceel 2466 \l'er g-emeente Heemstede SeQtie 
B. niet s·ohoon ,vas g-errraakt, althans met 
van alle losse - en vaste pfanten was ge
ziui:Verd, behoorend•e deze sloo,t tot den 
boez1em van Ri.Jnla;nd en w6rdende zij niet 
vermeld in staat A. ot B. brehoornnde biij 
Hoofcl'stuk 1 der algemeene Keur van het 
Hoogheemraads·ohap van Ri.Jnland, zJijnde be
doel,de sloot olp vermelden dag op last van 
Dijkgraat en Hoogheemraden van Rijnland 
gesclhouwd door Derk van der Kli'J} ·R.zn., 
oJpzi!clhter v•ai.1 Ri.Jnlan'd's Watersitaa,t, en 
zulks terwij1 hij, bekl'aag'cre, in het gaar
derhroek van Rijnland bekend stand als 
eigenaar van het bovengenoemde kadastrale 
perceel en van rue daaraain grenz•ende sloot. 

Bij het hestrooen vonnis is het ten laste 
gelegde bewez,en . v•erklaard, met di-en ver
stande, dat bewezen is, dajt de sloot niet 
van aHe 'losse en va,ste pfanten was gezui
verd, en , de b1eklaagde veroordeeld. 

Bij tijdig ingediende memorie Worden hier
tegen vier midde1en van Classatie aange-
voerd. Het eerste luidt: . 

,,SC'11ending althans verkeerde toe•passing 
van de artt. 121 en 191 der Grondw~t, 
1, 4 en 5 d,er Wet van· 20 Juli 1895, 
S. 139, 1 Sr., 216 Sv., in v•erhand met 
de · artt. 3, 6 en 152 der algemeene keur 
voor<meld;, rdoordat de Kantonreohter na 
ov:enveging, dat requirant in ieder g-eval 
na 19 Augustus 1913 geen eigenaar meer 
was van het in d:e dagvaarding omschreven 
perce,el Ki.Ld. Secti1e B. n,0 

•• 2466, en na over
wegin,g, dat door requirarit ten onre·Clhte 
w:erd beweerd, dat waar in art.- 6 der alg. 
keur van het · Hoogheemraadsoha;p Rjjn
land is heipaald, dat ,,als onderhoudsplic,h
tige van de boezemwateren warden aange
merkt ziJ die in Rijnland's gaarderboek 
b,ekend staan als eig·ena.ar enz ...... " dit 

ten warden ge1ezen: ,,eigenaar zijn
oodanig in Rijnlarud's gaarderboek 

staan ·ngeschreven", ni,et:temin het ten 
laste ge egde feit straJ1baar aohtte en den 
requir f, als he'blhen1ie <lit feit gepleegd,. 
tot :de 'b vengemelde gehiboete veroo-rdeelde, 
terwijl eze daatentegen had behooren te 
zijn ont lagen van alle reohtsvervolg;ng. te 
dezer z ke". 

Deze wordt hiermede toegelicht, ·. 
dat wa 6 der · keur · als onderhouds-
pliohtig, van de hoez;emwateren aanmerkt 
hen die als eigenaar in Rijnland's Gaarder
boek be end staan. en <lit gaarderhoek blij
kens de artt. 155 en 156 van het Reglement 
dier ins elling wordt vastgeste!Cl voor een 
geheel aar en alzoo zonder rekeni.ng te 
houden met den 'werkelijken to•estand ot 
wijzigin '.daarvan . gedurende dat jaar, en 
zonder at voldoenrd-e waar'b:org,en aanwezig 
zi.Jn, _. da vergissingen zijn uitgesloten,. daar 
metterd ad doo,r .art. 6 der keur aan het be
stuur v n het Hoogheemraa.ds·ch&p de be
voegdhe d. gegev,en en de mogelijkheid ge-· 
op end ordt een ,, verpl~chting tot ar!Yeid" 
op : te_ eggen aan ieder · ingezetene des 
H.ijks, · .is hij ook g·een eigenaar, ertpach-

talhouder ot vruc:htg,e-hruiker van 
een in Rijnland gelegen pemeel, ja al 
staat 11· met Rijnland in geenerlei 'betrek
king o't al heeft hij nooit een voet in het 
Hooghe aadschaip gezet, en zulks terwijl 
in- verb d· met artt. 625 B. W. en 461-
Sr. niet eens kan gezegd word-en, dat na
koming van ,den blij meergemeld art. 6 
oipg,eleg en onderhoudsplicht in 't algerneen 
rnogeliJk is. Een zoodanige ver-ordening nu 
kan - oo meent requirant - kwalijk .ge
ac:ht wo den te zijn gemaakt in het huishou
delijk bi Jang der insteUing en mist - daar 
ook ·ho g:een enkele \vet aan '<:lie bresturen 
van waterschappen die, :b,e.voeg·dheid is ver-
1eend ·,, en ,,verplichting, tot arbeid" op 
te· legge · aan ieder wil!1ekeurig· ingezetene 
des Rij s - ver'b'iind,ende kra:cht. En hij 
voegt . e aan toe, dat het well'icht in het 
huishou elijk belang d,er instelling geweest 
ware, a s onderhoudsp'l,iJohtig,e aan te mer
ken hen <li•e - als van nature - daartoe 
zijn. aa gewezen en het best daartoe in 
staat zi , nl. de we·rkelijke eigenaren ot 
erfpaoht rs enz., maar dat . het allerminst 
in .het elang van het Hoogheemraadsohap 
is den nderhoudspli:cht sfechts op te leg
gen aan lied-en, 1vaarvan het niet in 't alge
meen v· .ststaat, d1at ziJ tot het onderhoud 
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in staat zullen ziJn en waard'oor alzoo 
he,t, geyaar, dat voor hehoo·rlijke atwatering 
in RiJn)and niet · wordt gezorgd, naar zijne 
meening grooter is. 
. 1\,rt. 1 der Wet van 20 Juli 1895 (S. 139) 

verklaart de besturen van waterscha:p:pen 
hev~egd om verord•eningen . te rriak.en in 
het huishoudelijk heiang dier instellingen. 
Ot in een bepaalde verord•ening het huis
houde/ijk belang is o:,erschreden, staat m. i. 
niet ter heo9rdeeling van den Rechter, doch 
aUeen van Gedepute'.erde Staten, die de 
goedke.vring kunnen .. weigeren, en van de 
Kroon·, die omtrent de goedkeuring ot de 
we,igeril}g daarvan in hoogst,en aan,Jeg oor
deelt. Zoo is ook heslist brij Uw. arrest 
van 10 Mei 1909 (W. 8876). Editer is later 
ten up,zichte van plaats,e.Jijke verordeningen, 
o.mtrent wel\rn een gelijksoortige vraag kan 
worden opgeworpen, doo,r Uwen Raad an
ders geoord,eeM·, en wet b'iJ de arresten van 
25 Maart 1912 en 28 A:pcru 1913 (W. 9322 en 
9503) (Ned. Jurispr. 1913 hid. 967 Red.). 
lndi•en het daar besliste ook hier zou 
moeten g·elden, zou moeten W10rden onder
zocht, ot het hier geregelde onderwerp 
het huishoudeliJk belang van het Hoogheem
:·aa,dscha'.P betrot. Mij dunkt, op dez,e vraag 
k~. het antwoord moeilijk anders dan he
vestigenq. luiden. Het schoonhouden va,n 
slooten en het daardoo,r hevorderen der 
afwatering is biJ uitstek. waterschapsb'elang. 
1!:n .<Jt nu de keur d:it b1elang o:p de juiste 
w:ijze dtient door de manier, waaro,p zij 
de onderhouds:p.Jichhgen aanwijst, staat ook 
biJ cj.e opvatting,. in de arresten van 1912 en 
l~lq g,ehuldiigd, niet ter heoordeeli~g van 
den .Rechter. Wat einde-lijk betreft re,qui
rm,t's ber_oerp op de onmogelijkheid', die 
soms voor de aJ!dus. aan,gewezen onder
houdspl,i;qhtigen zal hestaan, om den p_liCJht 
na te komen - . wanneer dit gevar zich 
vo;rdoet, z1tUen ziJ n1:et · gestraft ku~en 
worq.en, doch ctat d:eze onmogelijkhe:·ct. hier 
hestond w,ordt . ni-et b:eweerd. Het middel 
kiµJ: · derhalve niet tot cassatie' i•eiden. 

Het tweede midde1 luidt :' ,,Schending 
althans 

0

verke•el'de toe:passing. d'e~ artt: i Sr. 
en 216 Sv. in verha,nd 'rnet artt. 3·, 6, _7 en 
152 der algemeene keur voormeld". 
. Tot toelichtin.g hiervan wo:rdt Mngevoerd, 
dat · art. 6b· <for keur als onderhoudsplich
tigen van wateren . als het onderwerpelijke 
[}en· aanmerkt, di,e ,in het .Gaarderb'oek b1e, 
kend staan als eig,enaars enz. van de k;~das
tr~le peroeelen . waa.rii;t <le ,vateren hetzij 

geheel, hetzi} gedeelteli}"k gelegen z~n; in 
het laatste gevat enkel voor2'.oover dit · ge· 
deelte strekt. Daai- nu de sloot, waarom 
het hier gaat, slechts voor de halve brreedte 
deel uitmaakte van requirant's · pe!'ceel 
n°. 2466, meent deze, dat hiJ ook slechts 
voor d-e halve b:reedte onderho•udsp.Jiohtig 
was. Ten laste is eohter gelegd, d'at de sloot 
in haar geheet niet schoon, imrµers niet 
van alle losse en vaste planten gezuiverd 
'was; dit s.!uit n,iet uit, dat. requiran:t's 
helft niet schoon ZOU. zij'n; w·at ten Laste is 
gelegd ZOU' dus 'niet strafb:aar' zijn. . 

Te dien aarizien merk ik: allereerst up, 
dat de dagvaarding en dus · ook de zioh 
daarhiJ geheeJ aansluitende bewez,enverkla
ring den bieklaagd'e noemen als in · het 
Gaarder.boek bekend' staancie als eig,enaar 
nie·t van de ha!v,e,· docJh, van, de ·geheel,e 
sloot, immers van bet kadastrale p•erceel 
( w~arvan de sl;ot vo,or lie · halv,e breedte 
d,eel uitmaakt) en van de 'daaraan grenzende 
sl9ot, zu,lks .q,ok in o,vere,enstemming met de 
verk:laring· van den Dijkgraaf, waarop l'echt 
is gedaan. Het middei mist dus feitelijken 
grondslag.' - Er!hter moet w,o,r,1:Len toege
geven, dat de Kantonrecht·er, daar waar h:ij 
dezelfde verdediging, die nu 'ais tweede 
cassatiemiddei wordt aangevoerd, in het 
bestreq:en vonnis. weerlegt, wel schiJnt uit 
te gaan van .cie opvatting, als ware teri 
taste gelegd, dat beklaagde sleohts van de 
halve slpqt eig-enaar zou zijp.. Hij overweegt 
nl., dat het onmogelijk is, die halve brreedte 
vaq .·~en ~.loot va.n Io·sse planten gezuiverd 
te houden, wanneer niet ook cfe· andere 
helft Schoon is, dat dan ook de betrek
kelijke zinsnede van art_. 6 slechts effect 
kan heb1ben, voorzoo.v,er een sloot loo.pt 
laµgs ·. naast ,elkander gelegen land'erijen 
van verschillende eigenaren, dooh dat ten 
o,p-zi,c,ht-e . van., aan weerszijden van een 
slqqt g•elegen perceelen de. vf!rpliCJhting ·tot 
onderhoud ,op b1eide eigenaren voor het ge
h~el rust, w:aarvoor h~ nog een hero-ep doet 
up art. 708 B. W. En diez·e overiveging 
schijnt mij, wanneer 's Kantonreeihter's hier 
gehuldigde'. ~pvatting. van de telastelegging 
als· de 'war·e zou fuoeten w.orden aangemerk:t, 
met ~itzonde~ing' ·van het minder . g,e,lukkig 
beroep op· art. 708, d'at van' gemeene slooten 
spre·ekt, geheei juist. ind:e:rdaad is het on
mogelij0k. · een 'sloot slechts voor de halve 
breedte van losse · plan ten (als kroos en 
dergeliJke)_ 'zi.1iver te houd•en; de verplich-' 
tin~ . c_i-m:· .he.t 'wat,er ·daarvan schoon te 
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houden - ·en dus · ook de daarmede een 
gehee1 uitmakende verpliohting. om dat te 
doen ten aanzien van va·ste 'planten - kan · 
dil.s, wanneer een sloot v.oor de halve 
breedte aan twee· aangelanden toebehoort, 
slechts o'p b-eiden voor het geheel rusten .. En 
vergeeis · voert requirant hiertegen verder 
aan,. dat dan hetzelfde zou moeten gelden, 
wanneer ·de sloot in de lengte aan verschil
lend•e eigenaren . toe'behoorde, wodat dan 
de b1edoelde zinsnede van ;ut. 6 nimmer zou 
kunnen worden toegepast. lmmers dit geval 
is een geheel ande,r, daar. kroos niet ver 
pleegt at te drijven en zich dus we! over 
de _ gering~ hreedte, <loch niet over een 
uitgestrekte lengte eener sloot pleegt te 
verspreiden: 

Ook het tweede micklei kan dus in geen 
geva! tot cassatie ieiden. 

Als derde middei is aangevoerct: ,,Schen
ding althans verkeerde to,e,passing der artt. 
1 Sr .. ~n 216 Sv. in verbanci. met artt. 3, 
6 en 7 der algemeene keur voormeld", en 
we! op grand,' dat art. 7 bepaalt, Cl.at bij 
het zuiveren van a!Je losse en vaste plan
ten de riet-, · d'ulle-, hies- en liesplanten 
langs de kanten hehouden mogen blijven 
ter 'hreedte van 0.50 Meter, waar ·a:e wa
teren een b'reedte hebb'en van 8 tot 12 
Meter (en tot grootere breedten waar de 
wateren zelt nog breeder zijn) en dat in 
de telastelegging dezer bep:erking niet is 
opgenomen en zij dus de vereischten voor 
de strafbaarheid van het feit zou missen. 

Ook dit middel 'ka.n niet opgaan, omdat 
- daargelaten, d'at 111 de tela.stelegging 
sprake· is van een ,,sloot", hetgeen een 
vee1 ge,ringere · b!reedte dan van 8 Meter 
insiuit - daarin de a:twez1gheid van uitzon
deringsgevallen niet hehoeft te worden ver
melct. 

Het vierde middel eindelijk luidt: ,,Sohen
ding althans verkeerde toepassing der artt. 
211, 216, · 221 en 223 Sv., doordat de 
Kanton,eohter, den Tequirant als · se!huldig 
aan :het :t1,en laste ·. gelegde teit veroor
deeide tot eene geJdbloete van f 0.50 op• de 
ov,erweging dat het feit ,,,,den heklaagde 
ten laste _gelegd wettig en overtuigend is 
hewezen doo,r het op den· ambtseect· opge
maakte pi:oc,es-verbaal van den opzichter 
van der Klip, de am'btseedige ve:tklaring 
van den Dijkgraai van Rijnland en de 
beeedigde ve:rklaring van cfon getuige v. d. 
Kli,p met dieii ver3tan:l,e dat bewezen is, 
dat d•e sloot ni·et van a?le los::!} pla?!ten was 

gezuiv rd"", doch bij het vonnis niet ivordt 
ov,erw gen o.t beslist, dat bewezen is, dat 
de slo t oip 16 October 1913 ·,niet van alle 
io,ss,e en vaste planten · was -gezuiverd". 

Ook dit middel mist foitelijken grondslag, 
daar ijkens de eerder door mij in haar 
geheei aangehaalde telaste-legging de datum 
van 1 October daartoe behoort en dus 
ook t t d·e bewezenverklaring, die zich 
biJ de tela.steleggin,g gehe,el aansluit; alleen 
nader aststellende; dat het ten laste ge
legde iet schoong-emaakt hebiben heeft be
staan i het niet ge,zuiverd hebhen van alle 
losse , n vaste planten. 
· Mijn corrolusie strekt tot verwerping van 
het 'be oep. 

De · ooge Raad, enz.; 
Geho rd het verslag van den Raadsheer 

Savelb rg; 
Gelet op de middel,en van cassatie door 

den re uirant voorgestelo. brij memorie, lui
dende: (zie condusie adv.-gen.); 
· 0. d t aan den requirant hi.J inleidende 

dagva ding is ten las te gelegd. : dat O!P 16 
Octobe 1913 de sloot grenzendie aan en 
voor e halve bireedte deel uitmakende 
van h t kadastral,e peroeel 2466 -dJer ge
meente Heemstede Sectie B. niet schoon 
was g• maakt, althans ·niet van alle losse 
en va te planten was gezuiverd, behoo
rende · eze sloot tot de bioezem van Rijn
land e wordende zij ni,et ve,rmeld in staat 
A. B. behoo-rende bi.J Hoofdstuk I. 

emeene keur van het Hoogheem
raads6 wp van Ri.Jnland', zij-nd,e biedoelci.e 
sloot .o voormelden dag op last van Dijk
graaf e HooghMmraden van Ri.Jnland ge
schou w door Di'l'k van der Klip, R.zn., 
o•pzicht r van Rijnland's Waterstaat, en 
zulks, erwijl hij, bieklaagde, in· het Gaar
derhoe van Ri.Jnla.nd hekend stond als 
eig,enaa van het hovengenoemde kadasbrale 
perceel en van de daaraan grenzende sloot; 

dat t feit bij het bestreden vonnis wettrg 
en ove tuigehd bewezen is verklaa:rd, met 
requir ts sohuld daaraan, met dien ver
stande, dat de sloot niet van alle losse en 
vaste p anten was gezuiverd; 

0. te , aanzi-en van het vierde middel, dat, 
als de vorm betreffende, het eerst dient 
te wor en hehandeld · 

dat' t · middei feitelijken gronelslag mist, 
vermit$ de woorden der dagvaarding ,,op 
Hi Oc:t her 1913"' o,:,k de hewBzen ver
klaard,J ornstan:di~_heia: ,,dat cte sloot niet 
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van aUe ·losse en : vaste planten was ge• 
zuiverd" beheersohen; 

dat alzoo dit rniddel is ongegrond; 
0. wat het eerste rniddel van cassatie 

betreft: 
·dat, wat · ter ondersteuning daarvan hij 

de mernorie van cassatie wordt aangevoerd, 
hi,erop neerkomt, dat d-oor art. 6 der toe
g_epaste Ri.Jnlandsohe keur, in verband met· 
de artt. 155 en 156 van he,t Reglement 
voor het Ho.ogheemraadschap, regelende de 
wiJze van vaststelling van · he-t /Gaarderboek 
_:___ welk Reglenient is vastgesteld bi.J K. B. 
van 6 Juli 1857 (S. 90), laatstelijk gewij
zigd bij K. B. van 10 Juli 1891 (S. 146) • -
aan het Bestuur van_ het Hoogheemraa.d
scha1p de hevoegdheid is gegeven een ,, ver
plich ting tot arbeid" op te leggen aan 
ieder ingezetene des Rijks, ook · aan hen, 
die metterdaad geen eigenaar, erfpachter, · 
opstallier, ot vruchtgehruiker van een in 
Rijnland gelegen percieei zijn en zel±s aan. 
hen, di·e met Ri.Jnland in geenerlei be
trekking staan ot gestaa.n heb:ben; 

dat met het oog op art. 625 B. W. en 
art. 461 Sr., met eens gezegd kan war
den, dat nakoming van. den aid us upge
J.egden onderhoudsp,JiCJht in het alg•eme•flll 
mogeli.Jk is; 

dat uit een en antler volgt, dat de 
keur verb'indende kraoht mist, daa.r zij 
kwaliJk kan geaoht· worden gemaakt te 
zijn in het hnishoudelijk belang der in
steHing; 

0. hieromtrent: 
dat van de in het middel ·aangehaald:e 

ai·tikelen der keur, voorzoover ten deze van 
belang, art. 3 bepaalt: 

dat een boezen:iwater, als de• onderwerpe
li.Jke in den boezem van Rijnland gelegen 
sloot, telken jare 'v66r 15 Octolber door 
01 vanweg•e de· ond-erho,udiiplichtigen moet 
worden schoon gemaa.kt, niet · \lien ver
stande, dat het moet soho:on z;ijn too tijde 
der schouw in art. 8 bedoeJid; 

art. 152: dat, indien bi.] deze schouw 
bevonden wordt, dat niet o,f niet voldoende 
voldaa.n is · aan bet voorschrift van art. 3, 
de nalatig•e gestra:ft w~rrut met eene geld'· 
boete van ten hoogste ± 15, terwijl art. ·6 
aanwi.Jst, wie als onderhoudspliohtigen van 
de hoezernwateren worden aangemerkt en 
we!, vo.orzoover het ond,erwerpelijk · geval 
b,etreft, in alinea 1 onder b.": hen, die 
irr Rijniands Gaarderboek bekend staan als 
eigenaars, er±pachters, orstalhoud·ers oi 

vruchtgebruikers van de kadastrale .peroee
Jen, waardoor de wateren, welke een eigen 
kadastraal nummer hebben, .zijn aangeduid, 
ot waarin · d~ wateren, welke geen eigen 
kadastraal numrner hebben,. hetziij, •. geheel, 
hetzij: gedeeltelijk gele.gen . zijn; •in.· heh 
l;rntste geval e11k{ll voo·r zooV'er dit gedeelite 
str-ekt •, 

dat 'gemelde voorschrifte~ hetr-effen · het 
schoonhouden van water in den boezem 
van Rijnland, waardoor de a.fwatering wordt 

· bevorderd, en dus · zonder twijfol het huis-
houdelijk bielang van het Hoo,gheemraa.d
schaJp, zoodat het Bestuur van het, Water
sohwp · aan -art. 191 der Gr9nd wet, in -ver
hand met art. 1 der Wet van 20 Juli 
189q (S. 139) de b1evoegdheid tot he,t vast: 
stellen daarvan ontleend€; 

dat zulks in het bijzonder ook geldt van 
d,e· bepaling, waarbi.J de onderhoudspliohti
gen worde_n aange,weze~, terwijl de vraag 
ot het .huishoud,elijk be,!ang. _op de juiste 
wijze daarb:jj · wordt g•ediend, niet staat 
ter beoordeeling van den rechter; 

dat voorts d:e omstand1gheid, dat het 
soms onmogelijk. zou kunnen zijn de veror
dening na. te ie,ven - op we,!ke omstan
digheid ten deze geen bleroep is gedaan -
wet tot uitsluiting der stra.fbaarheid' kan 
leiden, doch niet tot het bU:iten tbepassing 
laten der keur ai's onverbindend; 

dat alzoo voormelde in, het middel aange
haalde wetteli.Jke blepalingen niet zijn gle
schonden, terwijl geen gronden zijn aalll
gevoerd, en er ook g,eene zijn ge,vo1l)den 
om schending der o,ve•rige in het middel 
genbemde ·bepalingen aan te nemen; 

dat alzoo het eerste mid'd·el van oassatie 
is ongegrond; 

O. ten aanzien van het tweede middel: 
dat dit blijkens de . toelichting hierop 

steunt, dat, waar de sloot, waarva.11 de 
red:e sleohts voor d•e halve breedte dee! 
ui.tm~akte van ·peroeel n°. 2466, requi
rant ook slechts v.o'or die halve bree,dte 
als onderhoudsplichtige koli worden aa.n.,, 
gemerkt; 

dat nu, waar enkel is· ten laste -gelegd, 
dat de sloot - in haar g-eheel - niet 
scho~n was, daan'nede niet werd uitge
sloten, dat bedoelde halve b'reedte we! 
schoon was, in welk gevM de requirant 
niet stratb1aar zou zijn, als . zij·nde tegen 
het feit, zooals het is gesteLd, geen .strat 
hedr~igd·, zoodat hiJ had dienen te zijn 
ontslagen van rechtsve-rvolging; 
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0. daaromtrent: 
dat de'· hiervoren aangehaalde bcepaling 

van ·art.• 6 de"n· onderhoudsplic~t van de' 
daarin omschreven wateren, die geen eig:n I 
kadastraal nummer heb1ben, legt O'P· hen·, d1e. 
in Rijnland's ·Gaarderboek bekeno: staan als 
eigenaars enz. · va.n: de kad'astraJ.e p,erooefon, · 
waarin, dooh enk~l voor zoover die wateren 
daarin gelegen zijn; dat dit Iaatste duide
lijk volgt u.it de woorden: ,,in het Iaatste 
geval", nl. wanneer z~ slechts gedeelte
lijk in e•en kadastraal perceel gelegen zijn 
,,enkel voor zoover dit gedeelte, strekt"; 

dat nu bij de· dagvaarding 'enkel ten aan
zi,en· der halve bireedte van de sloot is 
gesteld, dat · zij dee! uitmaakte van het 
kadastraal p-eroeel n°. 2466 en d:at requirant 
als eigenaar daarvan . in RiJnland's Gaar
derboek be~end stond, het hem : ten Iaste 
gelegde teit, dat hiJ niet enkel gie halve 
breedte d'och de heele sloot niet had sohoon 
gemaakt, te zijnen op,zichte geen strafbaar 
feit opleverde, daar . hij daartoe niet was 
gebonden; 

dat nu wel mede bij de dagvaard.ing is 
ten laste gelegd:, dat requirant in het 
Gaarderboek bekend' ston<l' als eigenaar 
van de aan voormeld' kad.astraal peroeel 
grenzende sloot, doch uit de2Je Iaatste om
standigheid geen onderhoudsp.Jicht v.oort
vloeit, irnrners daardoor niet is gesteld, 
dat requirant in voormeld boek b'ekend 
stond als eigenaar enz. van een kad'astraal 
p~ro.eel, wa.arvan diit dee! der slo-o,t dee! uit
maakte oil: waard-00:r dit dee! de:r sloot 
met een eigen numrner werd aangeduid; 

0 .. dat hetgeen ten laste gelegd en b1e
wezen verklaal'd is, derhalve riiet valt 
in de strafbepaling van art. 152 in ver
band met d·e artt. ,3 en 6 der in het midde1 
aangehaald·e keur, en - wijl het o.ok niet 
eld,ers is strafhaar gesteld _:_ de beklaagde 
te di,er za)rn had moeten zijn ontslagen van 
rechtsvervolging, weshalve het' voo,rgestelde 
middel is geg~ona en het aangevallen von
nis. behalv•e ten aanzien der b•ewezenver
klaring, beµoort te worden. vernietigd; 

0. dat mgevolge ,beslissing een onder
zoek van het derde voorgedragen middei 
vervalt;. 

Vernietigt het • vonnis i_n dez•e zaak: .door 
den Kantonreohter te Haarlem den 6den Mei 
1914 _gewezen,. behalve voor- z-oo,yer daarbij 
de ten laste _gelegde feiten bewezen zijn 
verklaard; 

Rechtdoende ten principale ki;achtens art. 
105 R. 0.: 

Verklaart hetgeen hewezen is geac,ht niet 
strafhaar, en 

Ontslaat den beklaagde, thans requirant, 
te dier zake van a.lie reohtsvervolging. 

(Ned. Jur.) 

28 October 1914.. MISSIVE _van den. Minister 
van ·Binnenlandsch·e Zaken aan de Com• 
missarissen der Koningin betreffende 
ond~rho~d van: Belgische vluchtelingen. 

Na1,1,~ inij g~bleken is, bestaat er onzekerheid, 
hoeveel van Regeeringswege voor het onder
houd vaµ Belgische vlµchteiingen wordt vergoed 
aan qe ·gemeenten. 

lk veroorloof mij daarom U te verzoeken, 
ter kennis'van de Burgemeesters in Uw gewest 
t~ breng!ln, voor zoover· althans noodig, dat 
in den regel voor het ondei:houd van die vluch
telingen in welker onderhoud particulieren 
niet voorzien, va_nwege mijn Departement 
wordt vergoed een bedrag van ten hoogste 
f 0.30 a / 0,35 per dag voor een volwassene 
en van/ 0.15 ~ f 0.20 per dag voor een kind. 

Nopen bijzondere omstandigheden tot hoo
gere kosten, dae moeten mij die worden toe
gelicht,. maar niet .dan bij hooge uitzoudering 
zal een hooger bedrag kunnen worden toe-
gestaan. (W. v.· d .. B. A.) 

29 October 1914. BESI.UIT, tot nadere vast
stelling van buitengewi:m!l maatrege!en tot 
afwending van de · pokk~n en tot wering 
harer uitbreiding en gevolgen. S. 509. 

WIJ WILHELMINA,' ENZ, 

O~er~egende, dat, onyerminderd Ons besluit 
va~ 16 September 1913 (Btaatsblad n°. 370), 
nader buitengewone maatregelen nood_zakelijk 
zijn tot af,~ending der pokken en tot wering 
harer uitbreiding · en gevolgen .; 

Op de vo.ordrach~ van Qµze Ministers van 
Binnenlandsche Zaken, van Financiiin, van 
Waterstaat en va,n Landbouw,. Nijverheid en 
Handel van ·1s September 1914, n°. 9024, 

afdeeling Vo!ksgezondheid· en Armwezen, van 
21 September 1914, ~o. 1_5,6, afdeeling Invoer~ 
rechte~, van 23 Septeµiber 1914, ,La. F, afdee
liµg Spqorwegen en ".an 25 Septen:iber 1.914, 
n~. 5792, afdeeling Nijverheid ; . 

Gelet op ~e wet van 26 April 1884 (Staatsblad 
no. 80), ,aangevuld doqr de wet van 20 Juli 
1884 (Stqatsblad no. 164) en gewijzigd bij artikel 
19 der wet van 15 April 1886 (Staatsblad n°. 64); 

J;)ei;i _R.aad ·van, State· gehoor~ (advies van. 
~? Octobi:ir 19~4, n°. 28); 
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Gelet.op het nader rapport van Onze Ministers 
van Binnenlandsche Zaken, van Financiiin, .. 
van Waterstaat en van Landbouw, Nijverheid 
en Handel a. i. van 21 October 1914, n°. 10375, 
afdeeling Volksgezondheid en Armwezen, van 
23 October 1914, no. 135, afd. Invoerrechten, 
van 26 October 1914, La. A, afd. Spoorwegen en 
van 27 October 1914, no. 6358, afd. Nijverheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 

HOOFDSTUK I. 
ALGE~rEENE BEPALINGEN. 

Art. 1. De gemeentebesturen en de burge
meesters, ieder voor zooveel hun aangaat, 
dragen nauwlettend :zorg voor eene doel
treffende toepassing van de bepalingen der wet 

· van 4 December 1872 (Staatsblad n°. 134), 
gewijzigd bij de wetten van 3 December 1874 
(Staatsblad n°. 188), 28 Maart. 1877 IStaats
blad n°. 36), 15 April 1886 (Staatsblad n~ .. 64), 
8 April 1893 (Staatsblad n°. 64), 21 Juli 1899 
(Staatsblad n°. 166), 21 Juni 19.01 (Staatsblad 
n°. 157), 14 Juli 1910 (Staatsblad n°. 204), 
17 Juli 1911 (Staatsblad n°. 208) e.n 27 April 
1912 (Staalsblad n°. 165). 

Uittreksels uit den tekst dier wet, voor 
zoover de bepalingen op pokken, toepasselijk 
zijn, en de herinnering daarvan aan de inge
zetenen van belang moet worden geacht, 
benevens uit den tekst van dit_ besluit worden 
vanwege Onzen Minister van Binnenlandsche 
Zaken, zoodra deze dit noodig acht, aan de 
gemeentebesturen verzonden, ten einde in 
elke gemeente te worden aangeplakt. 

2. -Een ieder is yerplicht de inlichtingen, 
door ambtenaren of geneeskundigen van hem 
verlangd ter zake van de uitvoering van dit 
besluit, nauwkeurig en naar waarheid onver
wijld te geven. 

3. Een ieder, die waarneemt, dat een persoim 
aan pokken lijdt of verschijnselen vertoont, 
welke doen vermoeden dat hiJ door die ziekte 
is besmet, is verplicht daarvan onverwijld 
kennis te geven aan den burgemeester of den· 
meest nabij zijnden ambtenaar van, Rijks- ,of 
gemeentepolitie. 

Deze verplichting rust in het bijzonder op 
houders ·van vervoermiddelen en daarbij 
geemployeerden. 

4. De burgemeester is .bevoegd, op· de 
personen, die· aan pokken lijden . of, op grond 
van een ingewonnen advies·van den ambtenaar 
van het Staatstoezicht op de volksgezondheid 
of van een geneeskundige, doen vermoeden dat 
zij_,door die ziekte besmet zijn of de besmetting 

op anderen kunnen overbrengen, de door.hem 
noodig geacht~ maatregelen van onderzoek, 
afzondering en ontsmetting te doen toepassen 
en hen na;i,r eene openbare inrichting of andere 
verblijfplaats voor de opneming. beschikbaar 
ter verpleging te doen overbrengen, wanneer 
hun toestand overeenkomstig de verklaring van 
den behandelenden geneeskundige dit ge
doogt. 

De personen, waarop de in de vorige alinea 
bedoelde maatregelen worden toegepast, zijn 

· verplicht zich aan die maatregelen te onder
werpen en mogen zich, niet zonder vergunning 
vall' den burgemeester naar eene andere plaats 
begeven. 

5. De burgemeester is bevoegd, na. inge
wonnen advies van den ambtenaar van het 
Staatstoezicht op de v:olksgezondheid of van 
een geneeskundige,. het uitvoeren van ver
dachte of voor het overbrengen van besmetting 
vatbare voorwerpen van welken aard ook, uit 
het huis, erf, voer- of vaartuig, waar een geval 
of een verdacht geval van pokken voorkwam, 
anders dan met inachtneming van de door hem 
te geven voorschriften, te verbieden. 

6. In spoedeischende gevallen zijn de be
stuurders. van Rijksinrichtingen, voor zoover 
de dienst in hunne imichting het toelaat, ver
plicht, op verzoek v·an een burgemeester aan 
deze onmiddellijk te doen toekomen of ten 
gebruike af te staan tot hunne inrichting 
behoorend materieel, noodig voor behandeling, 
verpleging, afzondering, ontsmetting of vervoer 
van lijders aan pokken of daarvan verdachten, 
of voor ontsmetting - waaronder is begrepen 
het onschadelijk maken van besmet of van 
besmetting verdacht ongedierte - of voor,ver
voer · van besmette goederen of voorwerpen. 

Bij weigering of geschil wordt onverwijld
de beslissing ingeroepen van het hoofd van het 
Departement, waaronder de inrichting ressor
teert. 

7. De burgemeester doet de hand houden 
aan een nauwkeurig bijhouden van het in 
artikel 438 van het Wetboek ,van Strafrecht 
bedoelde register in slaapsteden en logementen. 
Hij doet, voor zoover hem dit.noodig voorkomt, 
t.oezicht houden op alle tijdelijk in de gemeente 
verblijvende personen e.n op hunne verblijf
plaatsen. 

Indien vanwege het gemeentebestuur een 
geneeskundige met het houden van toezicht 
op· de in het eerste lid van dit artikel bedoelde 
personen belast is, zijn . deze verplicht dien 
geneeskundige bjj zich te ontvangen en . hem 
alle verlangde inlichtingen ter zake van de 
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uitvoering van· dit ·besluit, hetzij mondeling, 
hetzij · schriftelijk, te verschaffen, tenzij zij 
kunnen aantoonen binnen de laatste vijf dagen 
niet in eene met pokken besmette plaats ver
toefd te hebben. 
: De burgemeester "is bevoegd, na ingewonnim 

advies van den ambtenaar ·van het Staats
toezicht op de- volksgezondheid, de personen, 
die tijdelijk in zijne gemeente verblijf houden, 
en van wie niet blijkt, dat zij met goed gev'olg 
of meer dan eens de koepokinenting 'hebben 
ondergaan of aan de natuurlijke kinderpokken 
(variolae) hebben geleden, ten spoedigste in de 
gelegenheid te stellen te warden ingeiint. 

Onverminderd het voorschrift van artikel 18 
der wet van 4 December 1872 (Staatsblad 
n°. 134), draagt de burgemeester zorg voor zoo 
ruim ·mogelijk opengestelde gelegenheid tot 
kostelooze koepokinenting en herinenting, zoo 
noodig op verschillende plaatsen in de gemeente. 

De aankondigingen geschieden, · beha]ve op 
de gebruikelijke- wijze, o. m. ook door mede
deeling in scholen, en in andere inrichtingen, 
waar vele personen verblijf. houden of arbeiden. 

De burgemeester doet van hetgeen door hem 
ter bestrijding der pokken· of van verdaclite 
gevallen dier ziekte wordt of is verricht, ten 
spoedigste mededeeling aan den ambtenaar ,van 
bet Staatstoezicht op de volksgezondheid. 

HOOFDSTUK II. 

§_ I.· Van het toezicht op landverhuizers en 
dergelijken. · 

8. In de aan de grenzen des lands gelegen 
gemeenten, door Onze Ministers van Binnen
Jandsche Zaken en van Financiiin aan te wijzen, 
warden : -a. landloopers en zigeuners (bohe
miens), b. landverhuizers en personen, die bij 
troepen reizen of de grens overtrekken, niet 
toegelaten, dan na geneeskundig onderzocht 
te zijn en zoo noodig, na ontsmetting der 
kleederen en reiniging der personen. 

Uitzonderingen op het bepaalde in het eerste 
lid worden niet- toegestaan, · dan _ met inacht
neming van de· voorschriften, daaromtrent door 
Onze Ministers van Biimenlandsche Zaken en 
van Financien gegeven. 

Onze Ministers van Binnenlandsche. Zaken, 
van Financiiin, van· vVaterstaat en van Land
bouw, Nijverheid en Handel kunnen bepalen, 
dat personen, bedoeld sub b van bet eerste lid 
van dit artikel, in Nederland slechts worden 
toegelaten, langs de wegen en casu quo met de 
treinen, daartoe door hen aan te·wijzen. 

De beschikkingen tot aanw1Jzmg van be
doelde geineenten, -wegen en cas1Fquo treinen, 
worden in de N ederlandsche Staatscourant 
geplaatst; tenminste een dag, voordat ,zij in 
werking" treden. · 
- 9. Het onderzoek geschiedt· aan het· ·grens

station of den eersten Nederlandschen grens
post, waar de in bet vorig artikel bedoelde 
personen aankomen, do01• eenen geneeskundige, 
die daartoe door Onzen Minister van Binnen
landsche Zaken met toekenning van een door 
deze te bepalen vergoeding tot wederopzeggens 
wordt aangewezen, met inachtneming van het 
bepaalde in de artikelen 10, 11 en 12 van dit 
besluit. 
· 10. Het onderzoek valt steeds zooveel moge

lijk samen met het douane-onderzoek en wordt 
verricht op de wijze, die door den geneeskundige 
bet m(!est doeltreffend wordt geoordeeld. 

Deze treedt omtrent het onderzoek in overleg 
met den hoogst in rang zijnden der aanwezige 
ambtenaren van de Invoerrechten en Accijnzen, 
en, indien het onderzoek geschiedt op een 
spoorweg- of tramstation, tevens met den 
chef daarvan. 

11. Personen, die door den geneeskundige be
vonden worden riiet aan pokken te lijden, noch 
verschijnselen vertoonen, -welke doen' vermoe
den, dat zij door die ziekte·besmet zijn, mogeii 
niet worden aangehouden, maar warden terstond 
tot voortzetting van hunne reis toegelaten. 

Aan de, vergunning ·tot voortzetting van de 
reis kunnen voorwaarden warden verbonden. 

Aan hen wordt zoo spoedig mogelijk een 
schriftelijk bewijs afgegeven, volgens door 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken 
vastgesteld model, vermeldende dat z~j, Neder
land binnengekomen, geen ziektev6rschijnselen 
vertoonden, welke het bestaan van pokken 
deden vermoeden. 

12. Personen, die door den · geneeskundige 
bevonden worden aan pokken te lijden, warden 
onverwijld, met inachtneming van artikel 9 
der wet van 4 December 1872 (Staatsblad 
n°. 134), overgebracht naar eene door den 
burgemeester der grensgemeente, waarin het 
onderzoek plaats heeft, volgens artikel · 20 
van dit besluit ,aan te wijzen inrichting voor 
verpleging van lijders aan besmettelijke ziekte 
en daar afgezonderd en verpleegd. 

Gelijke maatregelen warden genomen, indien 
de geneeskundige dit noodig oordeelt, ten 
opzichte van personen, ·die . verschijnselen 
vertoonen, we]ke doen vermoeden, dat z~i door 
die ziekte b~smet · zijn. 

De koste...,_ van vervoer en verpleging warden 
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door. de verpleegden of hunne erfgenamen 
vergoed. Behoeftigen warden op 's R~jks 
kosten v_ervoerd of verpleegd. 

Personen, wier lichamen of kleederen besmet 
moetep warden geacht, warden niet tot voort
zetting hunner reis toegelaten, dan na reiniging 
en -ontsmetting, waaronder het onsohadelijk 
maken van .-ongedierte is begrepez,. 

. . , ' 

§ 2. -Van het grenaver.keer. 

13. In de,aan de grenzen-des lands gelegen 
gemeenten, door Onze Ministers van Binnen
landsohe Zaken en van Financien aan .te w~jzen, 
warden geen personen toegelaten, komende uit 
door Onze . genoemde .- Ministers· aangewezen 
naburige, met pokken besmette, buitenlandsche 
gemeenten, dan na geneeskundig onderzocht 
en zoo noodig ontsmet te zijn. 

De beschikkingen tot aanwijzing van be
doelde .gemeenten warden in• de, N ederlandsche 
Staatscourant , geplaatst tenminste een dag 
v66rdat zij in werking treden. 

Uitzonderingen · op het bepaalde in . het 
lste lid warden niet toegestaan, dan met 
inachtneming van de voorschriften, daarom
trent door Onze Ministers van Binnenlandsche 
Zaken en van Financien · gegeven. 

Op dit onderzoek is toepasselijk het bepaalde 
in de artikelen 9, 10, 11 en 12 v9.n dit besluit. 

§ 3. Van het goede;en;ervoer. 

14. Onverminderd de best9.ande bepalingen 
omtrent het verbod van in-, doo1- en ver.voer 
van lompen; gebruikte kleedingstukken en 
ongewasschen lijf- en beddegoed uit landen en 
plaatsen, door _Onze Ministers van Binnen
landsche Zaken en van Financien aan te wijzen, 
is verboden in-, door- en vervoer van onbe
werkte wol en haar, huiden, bontwerk en andere 
voor het overbrengen van besmetting vatbare 
voorwerpen, uit landen of plaatsen, mede door 
Onze genoemde Ministers aan te wijzen: 

De aanwijzingen warden door plaatsing in 
de N ederlandsche Staatscourant ter algemeen_e 
kennis gebracht. 

15. Een ieder, die waarneemt, dat van · 
goederen, waarvan in-, door- en vervoer. -ver
boden is, in-, door- of vervoer plaats heeft, is 
verplicht daarvan onverwijld kennis te geven 
aan den burgemeester of den . meest . nabij 
zijnden ambtenaar van Rijks- of. gemeente
politie- of van. 's Rijks belastingen.- · 

-.Deze verplichting rust in het bijzonder op 
houders · van · ·vervoermiddelen en _daarbij 
geiimployeerden. 

Op 9-e goederen, ~~n welke, nie~tegen~t_aaride 

daar,van.in-, door- of vervoer verboden is, in-, 
door- of vervoer plaats heeft, is artikel 5 der 
wet van. 4-December 1872 (Staatsbla.d n°. 134) 

. toepasselijk. 
16. Brieven en correspondentie; drukwerken, 

· boeken,dagbladen; dienststukken enz. (postpak
ketten niet inbegrepen) warden aan geen en:kele 
be!emmering of· ontsmetting onderworpen. 

.17 . . Spoor- of tramwagens-(zoo personen- als 
goederenwagens) uit het buiteI).land · binnen
komende, ,-worden .. aan•,de grenzen niet aan
gehouden, behoudens , dat · wagens, waarin 
lijders aan pokken of personen, die ,verdacht 
warden aan pokken te lijden of waarin besmette 
of van besmetting verdachte goederen aan
gebracht zijn - indien de· geneeskundige het 
noodig oordeelt - van . den trein warden 
gehaakt en op de wijze -door den geneeskundige 
voorgeschreven, warden ontsmet en -zoo noodig 
van. ongedierte warden gezuiverd. 

18. Bagages en lijfgoederen van personen, 
als bedoeld in de artikelen 8 en 13, zijn onder
worpen aan het onderzoek, bedoeld in-genoemde 
artikelen. 

Deze bagages en lijfgoederen warden niet 
aangehouden dan voor zoover en voor zoolang 

• dit ter ontsmetting noodig is. 
Bagages en lijfgoederen, voor . ontsmetting 

aangehouden, warden desverlangd aan . de 
eigenaars • op hunne kosten door den burge
meester nagezonden. 

19. Koopmans- en andere goederen, uit het 
buitenland aangevoerd, waarvan de.in- of door
voer niet verboden is, warden niet aange
houden en aan ontsmetting onderworpen, 
tenzij zij, naar het · oordeel van den met -het 
onderzoek . belasten geneeskundige, geacht 
kunnen warden besmet te. zijn. 

§ 4. V erdere bepalingen. 

20. De burgemeester van elke grensge
meente, als in artikel 8- en artikel' 13, van dit 
besluit is bedoeld, zorgt, zoo spoedig mogelijk, 
op Rijkskosten, in overleg met den ambtenaar 
van het Staatstoezicht op de volksgezondheid 
of met den krachtens artikel 9 aangewezen 
-deskundige: 

a. • voor · de • inrichting van een gelegenheid 
tot afzondering en verpleging van de in de 
artikelen 8 en 13 van dit besluit bedoelde 
personen, lijdende all.n of verdacht van pokken ; 

b. · ~oor een geschikte plaats voor de ont
smetting - waaronder is begrepen het onschade
lijk maken van besmet -of van besmetting ver
dachte ongedierte - van de in de artikelen 1~ 
en. 19 ".an.-, dit .besluit bedoelde goederen ; 
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c. voor het personeel, noodig tot hulp ·of 
opzfoht bij het onderzoek, de afzondering, de 
ontsmetting· - waaronder. is begrepen het 
onschadelijk maken van besmet of van besmet
ting verdacht ongedierte -'-- of ·het vervoer van 
personen of van goederen, bedoeld in · de 
artikelen: 8, 13, 18 en 19 van dit besluit; ·. 

d. · voor ·ae noodige geneesmiddelen, ont
smettingsmiddelen, middelen tot het onschade
liJk maken van besmet· of van besmetting ver
dacht ongedierte, vervoermiddelen, meubelen 

·en antler noodig materieel. 
Zoo gebruik gemaakt wordt. van de inrichting 

van gemeentewege tot stand gebracht ter·vol
·doening aan artikel 7 van de wet·van·4 Decein
·ber 1872 (Staatsblad n°. ·134); bepaalt • Onze 
Minister van Binnenlandsche Zaken de som 
deswege aan de gemeente··te vergoeden. 

21. De ambtenaren vall'Rijks- en gemeente
politie, de ambtenaren der invoerrechten en 

. accijnzen, •de stationschefs en alle geiimployeer
· den aan een spoor- of tramwegonderneming 
zijn, voor zooveel hun dienst het toelaat, ver
plicht met al de hun ten dienste staande 
middelen, onverwijld mede te werken tot de 
uitvoering van de door den krachtens artikel 9 
van dit besluit aangewezen geneeskundige 
voorgesohreven maatregelen, betreffende het 

· onderzoek, de afzondering, de ontsmetting -
waaronder is begrepen het onschadelijk maken 
van besmet of van besmetting verdacht onge
dierte -'- behandeling en verpleging en het 
vervoer van personen of van goederen. 

Onverminderd · het bepaalde in artikel 3, 
zijn ·qonducteurs van elken uit het buitenland 
binnenkomenden trein of tram verplicht, den 

· geneeskundige zoo spoedig mogelijk na aan
komst van den trein of tram aan het, station, 
kennis te geven van de verdachte verschijnselen, 
die zij bij pe~sonen, als bedoeld in de artikelen 8 
en 13, hebben waargenomen en van hunne 
bevinding omtrent de aanwezigheid in den trein 
of tram van voor het overbrengen·van besmet
ting ·vatbare voorwerpen. 

22. · De kosten, vallende- op de maatregelen, 
, voorgeschreven in de artikelen 9, 11, 12, 13,' 
18 en 19 van dit besluit, komen ten laste van 
het Rijk, voor zoover in genoemde· artikelen 

· niet. anders is bepaald,- en die kosten niet inge
volge eenige andere wettelijke bepaling, ten 
laste van anderen moeten worden gebracht. 
, 23. De krachtens artikel 9 van dit besluit 
aangewezen • geneeskundige volgt · in de uit-

. oefening van zijn ambt de- aanwijzingen; · die 
· Onze l\finister van Binnenlandsche Zaken of de 

ambtenaar van het Staatstoezicht op .de- volks-

gezondheid, tot wiens dienstkring zijne stand
plaats behoort, · hem geven. 

H~i staat den burgemeester, elken ambte·naar 
van Rijks- of ·gemeentepolitie, of van invoer
rechten en accijnzen, de statio:rischefs, en de 
,overige geemployeerden bij · eene- spoor- of 
tramwegonderneming met zijn advies ter zijde, 
wanneer zij dit behoeven bij · de uitvoering 
van wettelijke voorschriften betreffende de 
wering of be.strijding der pokken. 

· Ontdekt hij dreigend gevaar voor de open bare 
gezondheid, dan geeft hij daarvan, onvermin
derd artikei 16 der wet van 4 December 1872 
(Staatsblad n°. 134), onverwijld kennis aan den 
burgemeesteren aan bovengenoemden ambtenaar 

·Van het Staatstoezicht op de' volksgezondheid. 

§ 5. Van het scheepvaartverkee1·. 

24. Onze :Minister , van Binnenlandsche 
Zaken is bevoegd om, waar nciodig,,met mede
werking van Onze · :Ministers van Financien, 
van Waterstaat en van Landbouw, NUverheid 
en Handel, tot wering van de besmetting van 
pokken, toezicbt te doen houden op schepen, 
die langs binnenwaterEln het land binnenvaren, 
en zulks met toepassing, voor zoover mogelijk 
en noodig, van de artikelen 8 tot en met 12 
en 20 tot en met 23 van dit besluit. 

25. Aan elk der door Onze Ministers van 
Binnenlandsche Zaken en van Waterstaat aan 

· te wijzen plaatsen, gelegen ·aan ·stroomen, 
rivieren, kanalen of andere binnenwateren, wordt 
geneeskundig toezicht gehouden op de daarlangs 
varende schepe_n en hunne- opvar.enden door 
een of meer geneeskundigen·, die 'daartoe door 
Onien Minister van Bimienlandsche Zaken, met 
toekem:ring van een door dezen te · bepalen 
vergoeding, tot wederopzegging worden aan
geWezen. 

De beschikking tot aanwijzing van bedoelde 
plaatsen wordt in de N ederlandsche Staats
courant geplaatst ten minste een dag v66rdat 
zij'in werking treedt. 

Onverminderd het bepaalde in de beide 
voorgaande leden, is de· btirgemeester bij • het 
·verschijnen of di:eigen der pokken bevoegd; ten 
koste van de gemeente geneeskundig toezicht· 
te doen ·houden op de opvarenden van de in 

· de gemeente vertoevende vaartuigen. De perso• 
·nen:, waarop · dit toezicht wordt uitgeoefend, 
zijn verplicht zich daaraan · te onderwerpen.' 

26. Onverminderd artikel 10 der wet -van 
. 4 December 1872 (Staatsblad n°: 134),' zooals 
dat ·luidt volgens de wet van- 28 Maart 1877 
(Staatsblad n°. 36), · wordt elk -schip,' varende 
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langs of aankomende aan eene der in artikel _2b 
van dit besluit bedoelde plaatsen, onderworpen 
aan een gezondheidsonderzoek. 

. De schipper: is verplicht. nYet zijn schip de 
door den burgemeester aan te wijzen ligplaats 
in te nemen en aldaa.r zonder · gemeenschap 
met den wal of niet andere vaartuigen te 
bl:ijven, totdat het gezondheidsoriderzoek- en 
de naar aanleiding daarvan bevolen gezond
heidsmaatregelen· · toegepast ·zijn. 

Op dit verbod·van gemeenschap met den wal 
'is ·toepasselijk het 'tweede lid van artikel -10 
der wet van 4 December · 1872 (Staaisblad 
n°. 134), zooals'dat·liiidt·volgens de.wet van 
28 · Maart 1877 (Staatsblad n°. 36).' 

De schipper zcirgt met al de te zijner beschik
king staande middelen voor de stipte naleving 
van de gegeven bevelen en is verplicht de vra
gen, hem door of na~ens den met het gezond
heidsonderzoek belasten · geiieeskundige gedaan, 
nai:{wkeurig eri naar waarheid te beantwoorden. 

27. De geneeskundige verricht het ·gezond
heidsonderzoek van het ·schip, van de opvaren
den en van de lading of andere op het, schip 
aanwezige goederen; op de wijze, die hein, na 
overleg met den burgemeestef, het meest 
doeltreffend voorkomt. · 

Indien het blijkt, dat· het schip binrien de 
laatste 24 uren een gezondheidsonderzoek 
overeenkomstig de voorschriften van dit besluit 
heeft ondergaan, kan hij het · v'an verder 
onderzoek vrijstellen, indien· de 'toestand van 
het schip of van de·opvarenden hemtcit zoodanig 
onderzoek overigens geen aanleiding geeft. 

28. De gerieeskundige, · die het <inderzoek 
verricht heen; geeft den burgemeester · ad vies 
omtrent de in het belang. der volksgezondheid 
te nemen maatregelen, aan welk advies de bur
gemeester verplicht is ·onverwijld gevolg te 
geven, behoudens beroep op Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken. 

De kcisten · cip ·. deze inaattegelen vallende, 
·kcim~n ten laste van het Rijk. 

Oritsmetting· - waaronder is begrepen het 
onscliadelijk maken van besmet of vari besmet
ting verdacht· ongedierte -· geschiedt, zoo 
noodig, volg'ens 'de regelen, kracliteris artikel ·25 
der··wet van 4· December 1872 (Staatsbiad 
ri0 :_ 134) vastgesteld. · ·· 
. . 29.' Het scliip' wordt. · dadelijk tot . den 

verderen doortocht ti:iegelaten · en liet verbod 
van gemeenscliap inet ·den·· wal opgeheven, 
hetzij na afloop van liet gezortdlieidsonderzoek, 
indien dit tot geen verdere maatregelen · aan
leiding geeft, hetzij, nadat aan de·inaatregelen 
naar aanleiding van liet gezondlieidsonderzoek 

,., 

voorgeschreven, uitvoering is gegeven. In het 
laatste geval kunrien · evenwel. ·de opvarenden, 
_die bij het gezondlieidsonderzoek bevonden 
worden,--niet te lijden aan pokken, nocli ver
schijnselen van die ziekte te vertqonen, met,toe
stemming van den met het onderzoek ,belasten 

, geneeskundige, terstond· onbelemmerd aan den 
wal .worden toegelaten. Vooraf .lieeft ont
smetting der. kleederen en reiniging der , per-. 

· sonen plal!,ts, indien dit door den geneeskundige 
, noodig wordt. geoordeeld. 

30. Ten bewijze, .dat het _schip tot .den 
verderen doortocht is toegelaten,- en het verbod 
van · gemeenscliap. met den wal is i:ipgelieven, 
ontvangt ·de ·scliipper van den met het gezond
lieidsonderzoek. belasten. geneeskundige eene 
scliriftel~jke verklaring volgens het model. door 
Onzen ·Minister van Binnenlandsche. Zaken 
vast te stellen · en waaruit. zal moeten blijken 

. van den toestand van liet schip, van dieri der 
opvarenden en van .dien der lading of. andere 

-op liet scliip aanwezige goederen, · benevens 
van het aantal der opvarenden. 

Eene_ dergelijke verklaring wordt ookdoor den 
geneeskundige afgegeveri in'liet geval, bedoeld 
in het tweede lid van artikel 27 van dit besluij;, 

• in welk geval daarvoor ook de bevestiging -van 
eene vroegere-verklaring in deplaats kan treden. 

31. De- .-burgemeester. van elke gemeente, 
waarin eene plaats ligt, als in artikel 25 van dit 
besluit bedoeld, •zorgt zoo spoedig mogelijk, 
op Rijkskosten, in overleg met den ambtenaar 
van liet Staatstoeziclit op de volksgezondlieid 
of den kraclitens genoemd artikel ·aaiigewezen 

:geneeskundige, voor het persorieel en het 
materieel, dat de geneeskundige voor het 
.gezondlieidsonderzoek belioeft en dat noodig 
is voor de uitvoering van de naar aanleiding 
van liet gezondlieidsonderzoek voorgesclireven 
'maatregelen. 

32. Op de -kraclitens artikel 25 van dit 
besluit aangewezeil genee·skU:ndigeri · ·zijn•-toe
passelijk 'het eerste en derde Jid van artikel 23 
-van dit besluit. 

Zij staan den burgemeester en elken ambte
·naar van R:ijks- of :gemeentepolitie ,met :liun 
advies ter zijde, wanneer dezen· dit belioeven 
bij de uitvciering van· wettelijke voorscliriften 
·betreffende-de-woring of bestrijding der pokken . 
: -De·· ambtenaren van Rijks- ·en- gemeente
politie zijn, voor zooveel !inn dienst het toelaat, 
•verpliclit met al· de liun ten· dienste staande 
middelen, onverwijld mede te. werken-. tot · de 

·uitvoering van de door bedoelde geneeskundigen 
·voorgesclireven maatregelen, 

_J 
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HOOFDSTUK III. 
•' 

S LO T B EPA LIN G EN. 

· 33.: Onze in dit besluit.genoemde Ministers 
zijn' bevoegd de'door hen krachtens dit besluit 
genomen beschikkingen of gedane aanwijzingen, 
zoo dikwijls de omstandigheden <lit gedoogen 

·-of noodig maken, op dezelfde wijze als zij zijn 
tot stand gekomen, te wijzigen of in,te trekken: 

34. Waar in <lit besluit sprake. is van den 
ambtenaar van het Staatstoezicht op de volksge
zondheid, wordt daaronder verstaan de Inspec'. 
teur, krachtens de Gezondheidswet belast met 

·het toezicht op de handhaving van de wettelijke 
bepalingen betreffende besmettelijke ziekten .. 

35. Dit besluit, dat, tenzij het eerder wordt 
ingetrokken, gedurende een jaar van kracht 
blijft, treedt in werking op den tweeden <lag 
na <lien der dagteekening van het Staatsblad en 
van de Staatsoourant, waarin het geplaatst is, 

Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken, 
van Financien, van ·waterstaat en van Land
bouw, Nijverheid en Handel zijn·-belast met de 
uitvoering van <lit besluit, dat in het Staatsblad 
en gelijktijdig in de Staatsoourant zal worden 
geplaatst en waarvan . afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 29sten October 1914. 
WILHELMINA. 

• De ivf inister van Binnenlandsohe Zaken, 
CORT V. D. LINDEN. 

De 11!/ inister van Finanoien, TREUB. 
De·111inister van Waterstaat, C. LELY. 

De Jliin. v. Landbouw, Nijverheid en Handel a. i., 
TREUB. 

( Uitgeg. 24 Nov. 1914.) 

29 O~tobe,· 1914. BESLUIT, houdende verbod 
van uitvoer- van bote1·.. S. 510. 

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

Staat noodig is, den uihoer van boter te Yer
bieden; 

Gezien de Wet van 3 Augustus 1914 (Staats
blad n°. 344); 
. Op .de voordracht ·van Onze Ministers van 

Oorlog, · van Financien en van Landbou w, N ij
verheid en Handel a. i. van 26 October 1914, 
Kabiriet, Litt. V no; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
28 October.· 1914, n°. 3) ; 

Gezien het· nader :rapport van. Onze voor
noemde Ministers van 29 October 1914, Kabi
net Litt, E 112 · 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Eenig artikel. 
De uitvoer van .boter .is verboden _van den 

dag der afkondiging van dit 'besluit. 
Wij behouden Ons voor dit verbod tijdelijk 

op te heffep. of in bijzondere gevallen daarvan 
ontheffing te doen verleenen. 

Onze Ministers van Oorlog, van Financien_ 
en van Landb,mw, Nijverhei<;l en.Handel zijn. 
iede~ voor zooveel hem betreft, belas t met de 
uit:voering van <lit besluit, clat in het Staats
blad zal worden geplaatst .en waarvan afschrif_t 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 29sten October 1914. 
. WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, . .BosBOOM. 
De MinistPr ·van Financii!n, TREUB. 

De Min. ·van Landbouw, Nijverheid en Handel a. i. 
TREUB. 

_(Uitge,q. 29 Oct. 1914.) 

30 Octol,e,· 1914. BESLUIT, hondende machti
ging om voor het leerjaar 1914-1915 af 
te wijken van somrriige bepaliiigen in het 
Reglement voor de Koninklijke )lilitaire 
Academie. S. 511. 

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

Oorlog en van Kolonien van 28 September 1914, 
Ude Afdeeling, n°. 259, en van 1 October 1914, 
Afdeeling 01, n°._ 60; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 13den October 1914, n°. 31); 

Gezi!Jn het nader rapport v_an voornoemde 
Ministers van 24 October 1914, Ude Afdeeling, 
n°. 362 en van 28 October 1914, Afdeeling 01. 
n°. 6 ;, 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
Artikel Een .. 

Onze Minister van Oorlog is gemachtigd, 
om voor het leerjaar 1914-1915, voor. zoover 
zulks hem noodig zal blijken, in het belang 
van de toelating tot en van het onderwijs aan 
de Koninklijke Militaire Academie, zoomede 
ten behoeve van de cadetten dezer inrichting, 
af te wijken va_n de hierna vermelde Artikelen 
of gedeelten van _Artikelen van het Regle
ment voor de Koninklijke Militaire Academie, 
vastgesteld bij K~ninklijk. Beslnit v~n 7 Ji.mi 
1912 (Staatsblad n•. 186), te weten: 

Artikel 1, eerste ::insnede. 
Artikel 5, eerste zinsnede: 
Artikel 6 .. 
Artikel 8, eerste en derde zinsnede. 
Artikel 29. 
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Artikel ·"ri2, sub 7° b. 
Artili:el 63, 64; 65, 66, 67, 68, 69, 70,Jl, 72, 

73, 74, 75, 76, 79, 80, 81. 
Artlkel 83, laatste zinsnede. 
Artikel 89 en 102. 

Artikel -Twee. 
Dit Besluit wordt geaeht in werking te zijn 

getreden op den lsten October 1914. 
Onze Ministers van Oorlog ,en vail' Kolonien 

zijn, ieder vovr zooveel hem betreft, belast 
met de ·uitvoering vap ·dit Besluit, dat in het 
Staatsblad en in de Nederlandsche Staafscourant 
zal .worden · geplaatst en· waarvan afschrift zal 
wcirdeh gezonderi a·an den Raad van· State. 

's-Gravenhage, den 30sten October 1914. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, · BmrnooM. 
De Minister ·van Kolonilin, ··TH. B. PLEY'l'E, 

(Uitgeg. 3 Nov. 1914.) 

2 November 1914 .. BESLUIT, houdende verbod 
van uitvoer van kimslwol, wolafval, half
wollen · "11oederen, gemengde garens, wollen 
dekens, militair Taken en daarvan vervafr: 
digde kleedingstukken, alsmede van jlanel 
en J.aarvari vervaardigde ondergoederen. 
s. 512. 

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

Staat noodig is, den uitvoer van kunstwol, 
wolafrnl, · halfwollen goederen, gemengde ga
reils, wollen dekens, militair laken en daarvan 
vervii:ardigde kleedingstukken, alsmede: van 
flanef en daarvan vervaardigde ondergoederen 
te· verbieden; 
· Giizieii de wet van 3 Augustus 1914 (Staats> 
blad n°. 344); 

Op·· de voordracht van Onze Ministers _van 
Oorlog, _van Financiiin en van Landbouw, 
Nijverheid en Hand,el a. i. van :.:!6 October 
1914, K11binet, Litt. w110; 

Den Raad vaii State gehoord (advies van 
27 October 1914, n°. 13); 

G.ezien het nader rapport van Onze· voor
noemde Ministers ·van 30 October 1914, Kabi-
net, Litt,. U 112·; • 

. Iiebberi goedgevonden en verstaan te bepa-
len·; 

Eenig. Arfikel. 
De uitvoer van kunstwol, wolafval;, half

wollen goederen·, gemengde garens,· wollen· 
dekens, niilitair laken eh daarvan vervaar_digs 
de· kleedirigstukken, alsmede v!ln flanel, en 
daarvan vervaardigde · ondergoederen ·is ver
boderi van den dag der afkondiging van dit 
besluit, 

1914. 

1914 

Wij behouden Ons. voor dit verbod-tijdelijk 
op te heffen of in-bijzondere gevallen daarvan 
ontheffing te doen verleenen. 

Onze Ministers van .Oorlog, vari Financiiin 
en vah Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, 
ieder voor zoov.~el hem betreft, belast met de 
uitvoering v;m dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal ··word.en, gezonc:ten aan deri Raad van State. 

0 s-Gra_;~nbage, ·den 2den November 1914. 
WILHELMINA. 

De Minister van ·oorlog, . BosBOOM. 
De Minister vwn Financien, TREUB. 

De Miri; van Landbouw, Nijverheid en Handel a. i., 
TREUB,: 

(Uilgeg: 2 Nov. 1914.) 

2 Novembe1' 1914; BESLUIT, houdende bepalin
gen omtrent het verleenen van teruggaaf 
van accijns voor .suiker gebezigd voor de 
bereiding van· alcoholhoudende ·goederen, 
die -naar bet buitenland worden uitgevoerd • 
met afschrijving van gedistilleerd-accijns, 
s. 513. 

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

Financiiin van den 14den October 1914, n°. 93, 
Accijnzen; 

Gezien artikel 83 der Suikerwet, aangevuld 
bij artikel V der wet van 5 Februari 1912 
(Staatsblad n°, 32); 

Den Raad vah State gehoord (advies van 
27 October.1914, n°. 18); 

Gelet op het mi:der -rapport·van.Onzen voor
noemden Minister van 29 October 1914, n°. 
138, Accijnzen ; 

Hebben goedgevonden en .verstaan te bepa
leri: 

Eenig Ariikel. 
Bij uitvoer van likeuren en andere samen

gestelde gedistilleerde dranken, elixers, essen
ces, tincturen en· met ·gedistilleerd bereide ge
neesmiddelen; met afschrijving· van den ,ge
distilleerd-accijns, wordt teruggaaf van den .ac
cijns verleend voor- de ·daarin = verv:atte sa9-
charose en invertsuiker. Buiten aanmerking 
blijft' de suiker, afkomstig van vruchten of 
andere plantendeelen, die -zelve of waarvan 
sappen of aftreksels voor. d_e bereiding der 
goederen zijn gebezigd. _ 

Ten .aanzien van die terugga!lf zijn van toe
pllssing. ·de bepalingen van Ons besluit van 
15 Maart 1910 (Staatsblad n°. 86). 

Onze Minister·van Financien is ·belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in, het 

31 



-1914 2-:-3 N O Y E M B E R. 482 

· Staatsblad zal worden geplaatst, .en waarvan 
afschrift. zal worderi gezonden aan · den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 2den Novembe_r J.~H, 
WILHELM IN .i..: 

De ,Minister van Financien, TREUB. 

(Uitgeg. 8 Nov. 1914.) 

2 No·vember 1914. BESLUIT, tot overbrenging 
van de zorg voor de uitvo!)ring van wet
ten en. Koninklijke besluiten betreffende 
arbeidersverzekering en . betreffende den 
geld- en fondsenhandel in -de tegenwoor
dige buitengewone omstandigheden, van 
het Departement van Landbouw, Nijver-

.. heid en. Handel naar dat van l<'inancien. 
s. 514. 

WIJ WILHELMINA., ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister vaJ:! 
Financien en van Onzen Minister van Finan
cien, tijdelijk belast met het beheer van het 
Departement van Landbouw; Nijverheid en 

-Handel, van den 30 October 1914, Kabinet 
n°. 64 en Kabinet n°. 302; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Voorbehoudens wettelijke voorzieiling : 
met ingan·g van 15 ,November 1914 de zorg 

voor de uitvoering van· de Ongevallenwet.1901; 
de Radenwet, de Ziektewet, de Invaliditeitswet 
en de Beurswet 1914, alsmede van de uit die 
wetten voortgevloeide Koninklijke besluiten, 
voor zooveel het Departement van Landbouw, 
Nijverheid en Handel bij die uitvoering be
trokken is, over te brengen van· dat Departe
ment naar dat van Financien ; 

met dien verstande, dat de zorg voor de 
uitvoering van de begrootingswetten voor de 
dienstjaren 1913 en 1914, voor _ zoover deze 
op bovengenoemde wetten en besluiten be
trekking hebben, voorloopig blijft berusten bij 
het Departement van Landbouw, Nijverheid 
en Handel. 

Onze ·Ministers van Financien en van Land
bouw, Nijverheid en Handel zijn, ieder voor 
zoovePI hem betreft, belast met.de uitvoering 
van dit besluit;-dat in het Staatsblad en in de 
Staatscourant zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal warden gezonden aau de Alge
meene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 2den November 1914. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiiin, TREUB. · 

De Ministei· van F'inancien, tijdelijk belast met 
het beheer van het Departement. van Land
bouw, Nijvedieid en Handel, TREUB. 

(Uitgeg. 3 Nov. 1914.) 

2 November 1914. MISSIVE van _den Minister 
van Binnenlandsche Zak;en aan de Com
missarissen der Koningin in de provincien, 
betreffende vertrek van ~elgische _. en 
andere militairen. 

lk heb de eer U H.E.G. mede te · deelen, 
dat de Raad van Ministers in de terzijde ver
melde aangeiegenheid de volgende gedragslijn 
heeft vastgesteld;. 

Het is niet mogelijk ten· aanzien van. alle 
mamielijke vreemdelingen in het · bijzonder 
Belgen die Nederland binnenkomen een onder
zoek. in te stellen of zij tot het1eger van een der 
oorlogvoerende partijen behooren. Bij het 
vertrek uit Nederlaud is een zoodanig verzoek 
evenmiri mogelijk. 

Er zal evenwel uit volkenrechtelijk beginsel 
moeten worden ·gewaakt tegen een min · of meer 
georganiseerden uittocht uit ons land van de 
in burgerkleeding hier vertoevende personen 
behoorende tot de Belgische strijdkrachten, 
zoodra er redelijke grond is voor het ver
moeden dat zij vertrekken om zich wederom 
bij de legers der bondgenooten te voegen. 

Zulks zou naar het gevoelen van den M;inister
raad . zooveel doenlijk verhinderd moeten 
worden evenals pogingen in Nederland om de 
zich hier in vrijheid bevindende Belgische 
militairen aan te sporen of geldelijk te helpen 
zich wederom bij hun leger aan -te sluiten. 

Ik zoude het zeer op prijs stellen, zoo Gij 
het bovenstaande spoedig ter kennis wildet 
brengen v:an de burgemeesters in Uwe provincie, 
met verzoek dienovereenkomstig te handelen·; 
te bevorderen dat dienovereenkomstig worde 
gehandeld en te waken, dat in strijd daar
meae-~orde gehandeld. 

De Jlfinister van Binnenlandsche Zaken, 

Voor den Minister,· 

De Secr~taris-Gener.aal, 
. J. B. KAN 

3 November 1914. MlSSlVE van den Minister 

van Binnenlandsche Zaken aan de Oom
missarissen der Koningin, betreffende het 
onderhoud van Belgische vluchtelingen.· 

Uit verzoeken van Burgemeesters om inlich
tingen, in verband met de vaststelling van 
het bedrag, dat voor het onderhoud van vluch
teli11geri. wordt vergoed, blijkt m_ij, _dat in 
sommige gemeenten extra kosten voor toezicht, 
verwarming enz. gemaakt moeten worden. 
Ik ben bij de vaststelling van het bedrag voor 
vergoeding uitgegaan van de veronderstelling, 
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dat men daarvoor een volwassen pei•soon zou 
kunnen voeden, en dat voor hat onderdak 

· brengen bestaande gelegenheden zouden war
den benut. Moeten bovendien nog. e:x:tra 
kosten van toezicht, verwarming en·z. gemaakt 
warden, dan ben ik bereid, ook die ,te ,ver
goeden, . mits zij wo_rden gespecificeerd en tot 
'hat onvermijdelijke beperkt . 
. . Kosten van aanschaffen van dekens, stroo
zakk~n e~ dergelijke · zullen IUede worde~ ver
goed, mits_· ~envoudige goederen zijn aan-
geschaft. . · 

Ik stel er prijs op, die goederen, voor zoover 
zij door vertrek van vluchtelingen vrijkomen, 
te mijner beschikking te ,krijgen ten behoeve 
van de in te richten v'luchtelingenkampen. 
Gaarne verneem ik spoedig hoeveel dekens, 
stroozakken, matrassen enz., aangeschaft voor 
vluchtelingen er thans door vertrek reeds 
vrij zijn gekomen. 

Wil den Burgemeesters verzoeken, die goe
deren ter beschikking te houden. Ik zal hun 
dienaangaande nadere instructien doen toe-
komen. (Gem.-stem.) 

4 .Novernb(';I· 1914. BESLUIT, houdende verbod 
van uitvoer van calciumacetaat. S. 515. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Overwegende, dat liet in bet belang van den 
Staat noodig is, den uitvoer van calciumacetaat 
.te verbieden ; 

Gezien de wet van 3 Augustus 1914 (Staats
b.lad n°. 344) ;· 

Op de voordracht ·van Onze Ministers van 
Oorlog, van Financien en van Landbouw, ·Nij
verheid en Handel a. i. van 28 October 1914, 
Kabinet, Litt. _Tm, · 

Den Raad van State gehoord (advies van 
2 November 1914, n°. 3); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 3 Nov.ember 1914, Kabi
net, Litt. B114 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 

Eeni.rJ, artike.l. 

De uitvoer van calciumacetaat. is. verboden 
,van den dag der, afkondiging -van dit Jiesluit. 
. . W~i behouden Ons voor dit verbod tijdelijk 
op te. heffen. of in bijzondere gevallen daarvan 
ontheffing te doen verleenen. 

Onze Ministers van Oorlog, van Financien 
en van Landbouw, Nijverheid en.Handel zijn, · 
ieder voor zooveel hem betreft, belast.met de 
uitvoering van .dit besluit, dat in hat Staats-

blad zal warden geplaatst en.waarvan afschrift . 
zal, wor<:len gezonde_n aan den Raad·van State. 

's-Gravenhage; den 4den November 1914. 
. WILHELMINA. 

De :lfinister van Oorlog, BosBOOM. 
De Ministe,· van li'inancien, TREUB. 

De Min. van Landbouw,Nijuerhe.id en Handel a. i., 
. TREUB. 

(Uit_qeg. 4 Nou. 1914.) 

4 Novernbe,· 1914. BESLUIT, houder,,de verbod 
van. uitvoer van. loodlegeeringen. S. 516. 

(Tekst als S. 515.) 

4 Nove,;iber 1914. · BESLUI1', houclende verbod 
van •uitvoer van rwoe cacaoboonen. S. 517. 

(Tekst .als S. 515.) 

4 November 1914. BESCHIKKING van den Mi
nister van. Oorlog tot wijziging van de 
beschikking van den Minister van Marine, 
waarnemend Mini~_ter van Oorlog, van 
,28 April 1909, betreffende dienstreizen van 
dienstplichtigen der Nationale militia -
die voor den dienst tar zee bestemd, 
daaronder begrepen - ·en van personae! 
der Landweer, voorzooveel de zorg daar
voor aan de burgemeesters der, .gemeenten 
is opgedragen. 

De Minister van Oorlog, 
Heeft goedgevonden te bepalen, dat hat 

,, Voorschrift betreffende dienstreizen van dienst
,,plichtigen der 1!1ilitie, enz.", vastgesteld bU 
de Besohikking van 28 April 1909, Afdeeling 
Militia en Landweer (M.) n°:· 166 en iaatstel\ik 
gewijzigd bij de Beschikking van 8 Mei 1914, 
VIiI• Afd., n°. 93, wordt aangevuld en gewij
zigd als volgt : 

Voorschrift betreffende dienstreizen. 

In den Titel, tussohen de woorden ;,landweer" 
!)n ,,voor" te voegen:, . , 

,,en van den landstorm", . . 
Aan § 25,' als slotalinea toe. te voegen : 
,,T9t hat verktjjgen van vrij .vervoer per 

;,spoor voorziet de Burgemeester de. tot ·den 
,,lands~orm_ behoorende dienstpliohtigen, die 
,,voor den werkelijken dienst zijn opgeroepen, 
,,van een naar de omstandigheden gewijzigde 
,,~arsohorder Model N°. 5, benevens o.q. van 
,,de vereischte - eveneens voor ~ooveel no,odig 
,,gewijzigde - bons Model N°. 4, beide hier-
,,voren in daze § genoemd. · 

,,Ingeval meerdere dienstpliohtigen, · behoo-
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,,rende tot den landstorm, uit dezelfde gemeente 
,,naar een zelfde p_laats van bestemming moeten 
,,worden vervoerd, kan worden volstaan ·voor 
,,het ·vervber per spoor met afgifte van een 
,,marschorder, voor elk antler vervoermiddel 
,,met afgifte van een bon, op welke bescheiden 

-,,alsdan het aantal te vervoeren dienstplichtigen 
,,niet nominatief doch slechts numeri~k be
,,hoeft te zijn vermeld." 

Voorts worden de modellen N°. 4 en 5 ver
vangen door de hiernavolgende nieuwe . mo-
dellen N°. 4 en 5 : · · 

Voor den ~iinister, 
De Sec1·eta1'is-Generard, A. J. DOORMAN. 

MODEL N°. 4. 
( § 25 van · het V oorschrift.) 

DEPARTElVIENT VAN OORLOG 
MARINE" 

Uitsluitend gel dig bij oplrnmst met spoed. 

Vrij van zegel, ingevolge Konink
lijke Besli1iten van 15 Mei 1882, 
no. 43 en van 21 Maart 1883, n°. 22. 

Bon, afgegeven door den opgeroepen 
milic_ien 

-----~ (1) 
landweerplichtige 
der lichting . . . ., Stamboek n° .... · . (2) 

Vervoei· voo1· Rijksrekening. 

per (a) . 

door (b) 

bedrag der kosten. (c) 

Bovenbedoeld vervoer heeft plaats gehad, 
waarna deze bon in ontvangst is genomen door 

(d) 
(e) . .•••.. ' ... 

(1) Naam en voorletters. 

{2) Wanneer een landweerplichtige 2 stami 
boeknummers heeft, wordt het bataljons
stainboekmimmer ingevuld. 

Indian het stamboekmimmer niet be
kerid is, wordt in plaats ·aaarvan · het 
onderdeel, waartoe de betrokkene opgeeft 
te behooren; ingevuld. · 

(a) In te vullen: tram, stoomboot,_ veerschuit 
of veerpont. . . 

(b) In te.vul!en; den naam van de lVIaats~happij 
. of van den eigenaar van het vervoermiddel. 

( c) In letters iri te . vullen. · 
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(d) Handteekening van. hem, die daartde van
wege Maatschappij of eigenaar, onder (b) 
bedoeld, is aangewezen: 

(e) Plaats, datum en jaartaL 

·N.B. Deze bon is· op .rood papier gedrukt, 
en wordt na invulling _en -onderteekening 
(voor zooveel a_ t/m e betreft) van wege 
l\faatschappij of eigenaar van hilt ver
voermiddel, bij declaratie ingezonden aan 

· · . · Oor!og 
het Departement van Marine. 

MODEL N°. 5. 
(§ 25 van het Voorschrift). 

. . . OORLOG 
DEPARTEMENT VAN MARINE" 

Uitsluitend te bezigen bij opkomst. 
met spoed. 

lVIARSCHORDER 

milicien d. . . 1 b , voor een · . · , ie niet in ,rnt ez1t 
landweerplichtige 

is van de Lastgeving in zijn zakboekje, zich 
niet in uni/01-m kan kleeden_ en tm· be1·eiking 
van de plaats van opkomst p e 1· s p o o r 
moet 1°eizen. 

Als gevolg van de in de gemeente bekend 
gemaakte Openba1·e Kennisgeving betreffende de 
oproeping tot opkomst in werkelijken diem1t 
met spoed van alle verlofga:ngers van de Militia 
eri van de Landweer wordt deze marschorder 

mi!icien 
afgegeven aan den 1 d 1. ht· an weerp lC 1ge 

met last om zoodra mogelijk te · reizen naar 
en zich aldaar aan te melden 

. . . ., den ... · ·. . 19 . 
De Burgemeester de,· Gemeente . 

N.B. Het is aan de verlofgangers vergund om 
voor ·rekening van het Rijk op hunne reis 
gebruik te maken van trams, veerbooten, 
veerschuiten en veerponten. Dit· ge[dt 
niet -voor trams, waarvan de ·dienst be
perkt is tot een gemeente. 

ilet vervoer per spoortrein geschiedt 
op vertoon van deze marschorder ; bij 
vervoer. per- tram, per· boot, per veer
schuit cif per veerpont wordt, op-a'anvrage 
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van het tram- of· bootpersoneel of van 
den veerman, een BON afgegeven, in 
het zakboekje van den verlofganger aan
wezig. Mocht het zakboekje of mochten 
de bons daarin niet in het bezit zijn van 
den verlofganger, dan is de burgemeester 
uitgenoodigd bij deze marschord\)r het 
noodige aantal bons uit te reiken. 

Op gebruik van paardentrams kan 
niet worden gerekend. 

5 November 1914. · BEsLUIT, tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 4 Juni 1909 

- (8taatsblad n°. 134), waarbij aan Regenten 
van het krankzinnigengesticbt te Utrecht 
vergunning wordt verleend op een terrain 
_ aan den Dolderschen weg te Zeist een 
gesticbt voor krankzinnigen op te ricbten. 
s. 518. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordrac-ht ·van Onzen Minister van 

Binnenlandscbe Zaken van 2 November 1914, 
n°. 10930, afdeeling Volksgezondheid en Arm
wezen; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staats
blad n°. 96), laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 27 April 1912 (Staatsblad n°. 165); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat in bet eerste lid van artikel 

2 van het Koninklijk beslnit van 4 Juni 1909 
(Staatsblad n°. 134) in de plaats van ,,462 
krankzinnigen (236 mannen en 226 vrouweri)\ 
wordt gelezen-,,478 krankzinnigen (244 mannen 
en 234 vrouwen)". 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in bet Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 5den · November 1914. 
WILHELMINA .. 

De 1llinister van Binnenlandsche Zaken, 
- COR1' V. D. LINDEN. 

(Uitgeg. 24 Nov. 1914.) 

5 November 1914. BEsLuIT, tot afwijking van 
bet Koninklijk besluit van 9 Januari 1899 
(8taatsblad n°. 43), zooals dat gewijzigd is 
bekend gemaakt bij bet Koninklijk besluit 
van 29 September 1911 (Staatsblad n°. 307), 
betreffende het Centrale Bureau en de 
Centrale Commissie voor de Statfst\ek. 
s. 519. 

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

Binnenlandsche Zaken van 1 October 1914, 
no .. 71)24/2, afdceling Binnenlandscb Besiuur ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is ter be-

sparing van kosten. in het loopend .jaar geen · 
tweede gewone vergadering te doen -·houden' 
door de Centrale Oommissie voor de Statistiek; 

Den Raad van State ·gehoord, advies van 
20 October 1914, n°. 28 ;. 

Gezien bet nader rapport van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken van 2 November· 
1914, no. 8839, afdeeling Binnimlandsch Be
stuur ;. 

Hebben goedgevonden.en verstaan: 
met afwijking van het voorschrift, vervat in 

artikel 13, 2de lid, van Ons besluit van 9 Ja
nuari 1899 (Staatsblad n°. 43), zooals daf ge
wijzigd is bekend gemaakt bij Ons besluit van 
29 September 1911 (8taatsblad n°. 307), te be
palen, dat in het jaar 1914 geen tweede ge
wone vergadering door de Centrale Commissie 
voor de Statistiek zal worden gehouden. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat · 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en 

. waarvan a.l'scbrift zal worden gezonden aati 
den Raad van State. 

's-Gravenbage, den 5den November 1914. 
WILHELMINA. · 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
CORT V. D. LINDEN. 
(Uitgeg. 19 Nov. 1914.) 

5 November 1914. 8ESLUIT, tot vernietiging van 
het besluit van den Raad der gemeente 
Aarlanderveen d.d. 12 Mei i914, strekkende 
tot -invoeging van artikel 10a, in het al-

. gemeen politiereglement dier gemeente. 
s, 520. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracbt van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 29 September 1914, 
n•. 7711/1, afdecling Binnenlandsch Bestuur, 
tot vernietiging van bet besluit van den Raad 
der gemeente Aarlande1·veen, d.d. 12 Mei 1914, 
strekkende tot invoeging van _artikel 10, a,_ in 
bet algemeen politiereglement dier gemeente ; 

Overwegende, dat bij gemeld _raadsbesluit 
in bet algeineen politiereglement der gemeente 
Aarla11dei·veen artikel 10, . a, is ingevoegd, 
strekkende om te verbieden des Zondags voet
balwedsti'ijden te bouden of voetbalspelen _te 
bouden, waartoe aan bet publiek met of zonder 
betaling toegang wordt verleend; 
- dat bij artikel 4 der wet van· 1 Maart 1815 
(Staatsblad n°. 21) het bouden Vlln openbare 
vermakelijkbeden op Zondagen en _algemeene 
feestdagen is verboden, behoudens ontbeffing 
door het plaatselijk bestuur, mits niet ·dan na 
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het volkomen eindigen van alle godsdienst
oefeningen ; 
• dat derhalve voormeld raadsbesluit een on

derwerp regelt waarin reeds door genoemde 
wetsbepaling is voorzien. ·zoodat het raads
besluit in strijd is met artikel 150 der Gemeen -
tewet; 

Gelet op artikel 153 der Gemeentewet ; 
Den Raad van State gehoord, advies van 

20 October 1914, no. 36 ; 
Gezien het nader rapport van Onzen Minis

ter van Binnenlandsche Zaken van 3 Novem
ber 1914, n°. 8829, afdeeling Binnenlandsch 
Bestuur·; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
voormeld besluit van ·den Raad der ge

meente Aarlanderveen dd. 12 Mei 1914 te ver
nietigen wegens strijd met de wet. 

Onze. Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staafsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 5den November 191't. 

WILHEL:\-IIN A. 

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

(Uitgeg. 24 Nov. 1914.) 

6 Nove,rnbei· 1914, BESLUIT, tot schorsing van 
het besluit van den Gemeenteraad van 
Arnersfoort van 27 October 1914, n°. 572, 
betreffende het sloopen van de torentjes 
van de Kamperbinnenpoort te Arner~foort. 
s. 5~1. . 

Geschorst tot l Mei 1915. 

·6 November 1914. BESLUIT, houdende verbod 
van uitvoer van chilisalpeter, kalksalp,ter, 
kalkstiks'toJ en stikstofkalk. S. 522. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

·overwegende, dat het in het belang van den 
·staat noodig is, den uitvoer van chilisalpeter, 
,Jrnlksal peter, kalkstikstof en stikstofkalk te 
ever bieden ; 

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

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Oorlog, van Financien en van Landbo·uw, Nij
verheid en Handel a. i. van 31 October 1914, 
Kabinet, Litt. Cll3 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 3 
November 1914, no. 40); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 5 November 1914, Ka
binet, Litt. M 114 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Eenig artikel. 

De uitvoer van chilisalpeter, kalksalpeter, 
kalkstikstof en stikstofkalk is verboden van 
den dag der afkondiging van dit besluit. 

Wij behouden Ons voor <lit verbod tijdelijk 
op te heffen of in bijzondere gevallen daar
van ontheffing te doen verleenen. 

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

's-Gravenhage, den 6den November 1914, · 

WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, BoSBOO~L 

De ~Minister van Financien, TREUB. 

De Min. van Landbomv, Nijverheid en Handel a.i., 
TREUB. 

(Uifgeg. 7 Nov. 1914.) 

6 Noveinber 1914. BESLUIT, houdende tijdelij
ke opheffing van het verbod van uitvoer 
van cokes. S. 523. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Oorlog, van FinBncien en van Landbouw, Nij
verheia en Handel a. i. va_n 5 November 1914, 
Kabinet, Litt. N 114 ; 

Gezien Ons Besluit van 3 Augustus 1914. 
(Staatsblad n°. 366); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Het verbod van uitvo.er van cokes, uitge

vaardigd bij Ons bovengemeld Besluit, is tijde
lijk opgeheven. 

Onze Ministers van Oorlog, van Financien 
en van Landbouw, Nijverheid.en Handel zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft, belast met de 
uitvoering van dit Besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal warden geplaatst. . 

's-Gravenhage, den 6den November 1914. 

WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog,' BosBOOi\1. 

De .Ministei· van .l!'inancien, TREUB. 

De Min. van Landbouw, Nijvei·heid en Handel, a.i. 
T_REUB. 

('Uitgeg. 7 Nov. 1914.) 
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6 Ndvembei· 1914. J\-IISSIVE van den Minister 
van Oorlog aan· de Burgemeesters 'betref
. fende- geldelijke vergoedingen voot achter
gebieven gezinnen :van dieri.stplichtigen. 

Daar het zich niet laat aanzien, dat' op 
spoedige demobilisatie_ · van · 'de weerniacht 
mag worden.gerekend en het komende wfoter0 

tijdperk stellig hooge:re uitgavtin zal vordereti 1 

van de . achtergebleven gezinnen der _9-ienst, 
plichtigen, vind ik aanleiding U er op · ti 
wijzen, dat. U zonder v'oorafgaande' machtiging 
mijnerzijds bevoegd zijt het bedrag der aan
vankelijk do01.: U toegekeiide vergoed.ingen, t~ 
verhoogen, indien en voor zoover U_ zulks 
noodig acht . om te voorkomeh, dat het den· 
hetrokken gezinnen ZOU_ komen te ontbmkeri 
aan het noodzakelijke voor levensonderhoud._ 

Onder dit laatste versta ik, zooals U onge-· 
twijfeld bekend is, niet ·aneen. voldoende voe-. 
dingsmiddelen, . docli ook !deeding, vuur, 
licht en huisvesting. · Voorts meen ik er o'ok 
de bijdragen aan zieken- 'en begrafenisfondsen 
onder te moeten begrijpen. · . 

Hoewel schier overbodig, ·zij er niettemin 
de aandacht op gevestigd, dat de verhoogingen 
in. geen geval aanleiding, mogen geven mn de 
wettelijke niaximum-vergoedings bedrageii. te 
overschrijden, en ook, dat de vergoedi.'ng nim
mer meer mag bedragen dan het verschil tus
schen het bedrag, hetwelk de dienstpli~htige· 
hi het gezin inbra~ht en hetwelk hij aaI). het 
gezin aan eigen levensonderhoud kostte. · 

Ik heh ·de e~r U te verzoeken om, zoo door 
U tot verhooging van eene t'oegekende ver·
goeding · wordt overgegaan, mij van_ de reden 
voo_r_ de verhooging te doen blijken, b.v. door 
eene korte aanteekening dienaangaande in 
den_· verzamelstaat D D, waarbij · de ver
hoogde vergoeding voor den eersten keer w:ordt 
verantwoord. (Geni.-Stem.) 

met af':l'_ijking vari het bepaalde in§ 10-van 
het Voorschrift beti-effende de beoordeelings
lijsten van de · offi.cieren bij de Landmacht, 
vastgesteld . bij . het Koninklijk besluit van 23 
September 1908 (S_taatsblad n°. 390) ~n gewij
zigd bij het Koninklijk besluit van 9 Novem
ber 1912 (Staatsblad n°. 344 ), zill het tijdstip 
voor de periodieke beoordeeliilg in eersten. 
aanleg, . over het kalenderjaar · 1914, worden 
vastgesteld door Onzen Minister van Oorlog. 

Onze Minister van Oor!og is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk. iri het. 
Staatsblad. en .. gelijktijdig in -de '8taatscourant. 
zal worden · geplaatst en in· afschrift aan den 
Raad- van State zal worden inedegedeeld. 

· 's-Gravenhage, den '7den NovPmhPr Hll4. 
WILHELMINA., 

De Minister van Ooi·log, BosBoo~r.. 
(Ui~9eg. 17 Nov. 1914.) 

I 

7 November 1914. 'MISSIVE van den Minister 
van· Oorlog aan de C6mmissarissen der 

. Koningin in de provincien, betre:ll;ende 
·vergoedingen wegens kostwinnerschap. 

Bij missive van 7 November 1914 heeft de 
Minister van Oorlog de C<immissarissen der 
Koningin ·in de provinciiin verzocht de burge-• 
meesters nader in te lichten betre:ll;ende ver
goedingen wegens kost,vinnerschap en daartoe 
een ontwerp toegezonden. Dit luidt : · 
.- Door den Minister van Oorlog wordt er 

mijne aandacht op gevestigd, dat niet alle: 
burgemeesters bekend · zijn met de· bestaande 
regeling, krachtens welke, in die gevallen ,vaarin 
de gemeentekas·ontoereikend· is tot het geregelci 
uitb'etalen van · de 'vergoedingen, bedoeld bij 
art. 84 der Militiewet en art. -15bis der Land
weer~vet, op rechtstreeksch· - schriftelijk of 
telegraphisch - verzoek aan den Minister van 
Financien, voorschotten worden verstrekt tot 
het ·daarbij als benoodigd opgegeven bedrag, 
hetwelk evenwel niet hooger mag zijn dari de 7 November 1914. BE~LUIT, tot wijziging van, 

· het Voorschrift betreffen4e de beoordee
. lingslijsten van de officieren bij 'de Land~· 

macht .. s.· 524. 

. som die de gemeente wegens iiitbetaald.e ver
goedingen van het Rijk te vorderen heeft. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht. van Onzen 1\finist_er van 

Oorlog van 28 October 1914, Kabinet,. litt •. 
Llll; . . 

· Den Raad van State gehoord (advies van 
3 November 1914, n°. 39); . 

·Gezien het nader· rapport van voorn.oeniden 
Minister van 6 November 1914, Kabinet, litt. 
yn•; . . . . 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Die onbekendheid heeft-ten gevolge, eerstens 
dat tal van burgemeesters bij het Departement 
van Oorlog aandringen op spoedige terugbeta
ling van de voorgeschoteil vergoedingen, terwijl 
ook zonder dien aandrang de teruggaaf .;,.art het 
den gemeenten aankoinend bedrag zooveel 
mogelijk bespoedigd wordt, en ·in de tweede 
plaats, dat bij gemeld Departement voortdu
rend brieven en telegrammen inkomen tot het 
erlangen van een voorschot, op het verstrekken 
waarvan het geen orde kan stellen. 

Deze noodelooze brief: en telegramwisseling 

____ J 
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kan worden voorkomen, indien de burgemeesters 
zich bepalen tot het rechtstreeks aanv:ragen 
van het berioodigde voorschot aan de:n Jlfinister 
van Financien, voor zooveel dit· in het belang 
van de geregelde uitkeering der vergoedingen 
noodzakelijk is. 

Voorts wordt. er met nadruk op gewezen, dat 
in dk geva1 de staten DD, met de verdere 
bescheiden; aan het Departement· van Oorlog 
behooren te warden gezonden, ;oodra ze bij 
de gemeente gemist kunnen warden. Het is 
gebleken, dat sommige burgemeesters in de 
meening verkeeren, dat zij die toezending voor 
onbepaalden tijd kunnen uitstellen en inmid
dels, door het telkens opnieuw aanvragen van 
voorschotten, in het daardoor ontstane kas
tekort kunnen voorzien. 

Die meening is onjuist. Ter bevordering 
van eene geregelde afdoening worden de ver
zamelstaten telkens na een niet te lang tijds
verloop, bijv. na het verstrijken van 3 of 4 tien
daagsche betalingstermijnen, bij het Departe
ment van Oorlog ingewacht. Slechts bij wijze 
van uitzondering behoort de toezending te 
worden uitgesteld totdat meerdere -.hoogstens 
~ - betalingstermijnen, die op eenzelfden ver
zamelstaat warden verantwoord, zijn uitbe
taald. 

Zoo spoedig mogelijk nadat _de verzamel: 
staten bij het Departement zij);I ingekomen en 
o_nderzocht, _volgt de toeze_nding van eene assig
natie, opgemaakt tot het door den Minister 
van Oorlog goedgek.eurde bedrag. Bij de in
wisseling dier assignatie wordt het bedrag van 
de daarop genoten voorschotten verrekend. 
Ter verzekering van eene geregelde uitbetaling 
der vergoedingen zijn .de betaalmees.ters eve_n
wel, tot nader order, door den Minister van 
Financien gema~htigd om, voor zooveel · het 
verlangen. daartqe wordt kenbaar _gema!),kt, 
het benoodigde voorschot opnieuw ter beschik-· 
lpi:ig vaU: de gemeente te stellen. 

Het is wenschelijk dat in het vervolg door 
alle burgemees:ters overeenkomstig _het voren
staande worde · gehandeld. 

9 November J914. BE_SLUIT, tot. schorsing van• 
het· besluit van. den Raad der gemee~te 
Hel;;;,ond: van fi Octob~r 1914, -str~kl!:ende. 
tot. het yerleenep van ontheffing van aan
slagen · in den hoofdelijken omslng, die~st 
1\H3. . S. 5~5- , . 

Geschorsf tot 1 April 1915. 

9 November 1914. lVIrssrvE van den Minister 
van Binnenlands~he Zaken aa~ de Com
missari~sen der Koningin betreffende · wer
ving voor d·en kolonia~en militairen dienst. 

Blijkens mededeeling van den Minister van 
Kolonien is bij den· aanvang de.r mobilisatie de 
Koloniale Reserve ter. bes~hikking gesteld van 
den Minister van Oorlog, waardoor. dit korps 
in de onmogelijkheid verkeer_de om een deel 
van zijn taak, de koloniale militaire werving 
hier te lande, in haren geheelen omvang te 
vervullen, zoodat die werving tijdelijk is moeten 
worden gesloten. ,Zoodra de tijdsomstandig
heden dit echter toelieten, is zij ·weder. open
gesteld, met dien ·verstande · evenwel, dat 
wegen~ _ de b~itengewone omstandigheden; 
waarin de Koloniale Reserve nog steeds ver
keert, eenige veranderin.g in den gewonen loop 
van zaken moest warden gebracht. Zoo is 
het niet · mogelijk de vrijwilligers, die zich te 
Nijmegen aanmelden, voorloopig bij de. Kolo
niale Reserve in onderhoud op te nemen totdat 
door de zorg van den korpscommandant de 
door hen over te leggen bescheiden zijn in 
orde gebracht en kunnen alleen zij warden 
aangenomen, die bij · hunne _aankomst in ge
~oemde plaats van de n_oodige papieren zijn 
voorzien. 

Voor de betrokken personen is het dikwijls 
moeilijk, die bescheiden te verkrijgen en ook al 
is· dit het geval, te beoordeelen of die stukken 
aan de gestelde ·eischen om tot den dienst voor 
het Nederlandsch-Indische ·leger te warden 
toegelaten, vold9en. Ten einde hieraan tege
moet te komen en vooral ook om de aanst~ande 
vrijwillig~rs spoedig in ·het bezit van de noodige 
pa,pieren te stellen, zpu door den Minister van 
Kolonien veel prijs warden gesteld op de mede.
werking van de betrokken gemeentebesturen, 
terwijl, d_eze Minister ·gaarne bereid is aan de 
gemeente-ambtenaren, die de aanstaande mili
tajren behulpzaam. zijn, _daarvoor een gelde
lijke ·vergoeding toe te kennen en z~llks onge
acht of de betrokken persoon na het ondergaan 
van een · geneeskundig onderzoek al dan niet 
voor den dienst geschikt wordt bevonden. 

Die vergoeding wordt gesteld op / 2.50 per 
vrijwilliger. 
· · Gevolg gevende aan het verlangen van ge

noemden Minister, heh ik.de eer U H.E.G. te 
verzoeken,' de Burg~meesters der gemeenten 
in Uwe provincie, namens mij, uit te· noodigen 
om hunnen gewaardeerden steun te verleenen 
aari de pogingen, die vari ,;,ege het Departeii;ient 
van Kolonien of door. den Commandant van 
de ·Koloniale Reserve· ·warden in het . werk 
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gesteld om de werving voor he.t Indische leger 
te bevorderen. 

Tot dien steun behoor.t ook het verstrekken 
van veryoerbilje~ten of reisgeld naar Nijmegen, 
alsipede van een bedrag van onderhoudskosten 
3:g. f 0. 75 (vijf e,n zeventig cent). De .daarvoor 
µit de gem~entekas voorgeschoten bedragen 
Z"4llen na ontvangen opgave door den Comman
da,nt van ·de Koloniale Reserve dadelijk warden 
terug beta.aid. . · 

De Minister ,van Kolonien wijst ov,erigens 
nog· op. he~- groote belang, verboIJ..den aan een 
ruime. aanvulljng van het aanzienlijk tekort 
a~n Europeanen bij gem~ld .lege~ . en op het 
groote voordeel, dat, in de tegenwoordige tijds
omstandigheden ,en de werkloosheid die daarvan 
ree,ds. het gevolg is .. en in d,e, naaste toekomst 
wellicht in nog ho~ger mate zai zijn·, a~n ta! 
van Nederlanders de gelegenheid wordt ge
opend om in J:iet Indisch~ leger e~:n. besta3:n, 
voor degenen, die vooruit willen ·komen, zelfs 
~en ··zee~ go.ede t~ek9mst, te vind~n. · · · 

(W. V. d. B. A.) 

9 November ·1914, ARREST van .den Hoogen 
Raad. 

Art. 14 i:p. verband.niet art. 4 der Arbeids· 
wet 1911 is in dien zin te verstaan dat het 
verboden is ,I).en kind arbeid te doen ver
richtim, bin_nen een tijdvak van het !even, 
dat aangewezen wordt in art. ·4. 

ln art. 27 1 ° der Arbeidswet 1911 heeft 
men . .ten aanzien van art. 4 te doen met 
eene straf opheffende omstandigheid. 
· .N iet het arbeid verrich.ten door een kind 
(art. 4 der· Arl)eidswet 1911) is een straf-

. baar feit, maar het in art.141° dier wet ver
boden ,,'arbeid strijdig met.h(lt bij of krach
tens deze wet bepaalde doen verrichten". 
Hij die zich hieraan schuldig maakt is niet 
aan te mcrken als middellijk dader. 

Uit art. 321 K. kan· nooit worden af
g~leid, dat een schipper niet strafrechte)ijk 
aansprakelijk zou kunnen zijn voor door 
hem· gepleegde strafbare feiten. 

(Sv. art.· 143_ Arbeidswet" artt. 4, 1-! le lid 
en 27 · 1e lid.) 

Voorzitter :, 
Jhr. Mr.· W, H. de- Savornln Lohip.an. 

Raden: Mrs. A. M: B. H;arilo, A. Fen ten er 
van Vlissingen," C. .0. Segers en Jhr, 
R.· Feith. 

J. G:', oucl: 50 jaar, schipper, geborEln 
en wonende te Katwijk aan Zee, requirant 

van cassatie tegen een votmis. van ·ae 
Arr.-Rechtbank te 's-Gravenhage van .lien 
4en Mei 1914, waarbi.J hij in hooger beroep, 
na veniietiging van een vonnis vam lien 
Kantonrechter te Leiden van 2 Februari 
1914, is sclrnldig verklaard aa:n: .,het arbeid 
doen verriohten strijdig met het bJJ• de Ar
beidswet 1911 bepaalde", en met· toepas
sing van de artt. 4, 14· en 22 der Arpeids
',}'et 1911 en art. 23 , Sr. is veroordeeld 
tot eene geldboete van t20, subsjdiair 
vijf dagen heohtenis met vrijspraak van 
hetgeen · meer ·is ten Iaste gelegd dan be
wezen' verklaard (advocaat Mr. H. W. C. J. 
de Jong, advocaat te··-Leiden). 

,Conclusie van den Advocaat-Generaal Mi: 
Besi(\r. 

Aan den beklaagde was bi.J inleidende 
dagvaarding ten laste gelegd, ,,da,t hiJ op 
verschillencle. dagen gedurende de maanden 
Mei tot No,vember 1913 als schipper en 
gezagvoerder van een, Nederlandsch ~•is
sche·rsvaartuig, ~elkR reeder is gevestigd te 
Katwijk, . gedurende de uitoeiening van het 
viss!)hersl:Jed·rijt in de Noordzee GiJsbert v. 
D,uijn, geboren 2 October 1900 en nog 
leerplichtig, aan boord van dat vaartuig 
arbeid voor dat bedrijt, bestaande in het 
vasthouden . van de reep, heeft doen ver
richten". Bi.I het bestreden vonnis werd 
dit ieit met bekla:a.gde's schuld daaraan 
bewezen verklaard·, . echter met deze uit
zondering, dat niet , was hewezen, d:J,t het 
is geple.egd 9p meer dan een dag. Op 
dit bewezen verklaarde achtte de Recht: 
bank toepasselijk de artt. · 4, 14 en 22 
der Arbeidswet 1911, .. qualificeerde het als 
,,het . arbeid doen verrichten, strijdig met 
het bij de Arbeidswet 19;1.1, bepaa!de", 
ell' veromqeelde de beklaag_d~. iJll eene · geld
boete. Bij pleidooi zijn hiertegen zes mid
delen van. cassatie al!,ngevoerd, waarvan 
de ee~ste twee luiden: 

,,S~h_ending door verkeerde toepassing van 
art. 143 Sv. in verband met a,rtt. 4; en 14 
Arbeidswet 1911, door te beslissen, dat de 
tela~telegging dat req11,irant op versohillende 
dagen gedurende de. maanden Mei tot NO· 
vember 1913 arbeiict in strijd met. de wet 
deed · vernchten door een jongen, geboren 
27 -Augustus 1900 en nog leerplichtig, niet 
zou bevattoo twee v•erschillende overtre
dingen met twee verschillende · qualitica
ties, doch eene overtreding van· iJ.rt.• 14 
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sub 1. d-er Arbeidswet Hill, zulks waar 
gemeld art. 4 wel degelijk twee normen 
bevat en bij 'cJ!ag'vaarding dus duidelijk had 
mo•eten 'zijn aangegeven, welke dier beide 
n:ormen was overtreden," en . 
.. ~·chending van artt.. 4 en 14 Arbeidswet 
1911 en artt. 211, 221, 223 Sv., door 
te . beslissen, dat het ten laste gelegde 
feiit op een d'ag is . gepleegd, zooo1er te 
onderzoeken, ot zulks v66r ot na 27 Augus
tus is gesohied en daardoo-r niet te be
slissen, ot men strafbaren arbeid hadl doen 
dan we! 1por . een kind, dat dien leeftijd 
verrichten door een kind benecl,en 13 jaar, 
had bereikt en nog leerplichtig was". 

Ik kan d•eze beide middelen te zamen 
behandelen, omdat zi;r op den gemeenschap
pelijken gronctslag, dat art. 4 twee onder
scheidene verbodsbepalingen bevat, de 
grieven behelzen; dat ten onrnchte de 
dagvaarding niet d\J.idelijk aangaf en het 
bestreden v'onnis niet beshste, welke ver
bodsbepaling overtreden was. 

Bedoelde ·grondslag, die in het bestreden 
vonnis wordt · verworpen, schijnt miJ• iuist. 
Art. 4 verbiedt twee gevallen van,, kinder
arbeid, te weten dat van ·den arbeid door 
een . kind beneden den leeftijd_ van 13 
jaren . en dat van den arbeid van een nog 
leerplic·htig kind. Ni•et eenvoudig dien van 
een leerpli1Jhtig, en nog minder dien van 
een reeds leerplichtig kind, docJh dien van 
een nog ].eerplichtig kind, dat is dus -
in verband met het vooi-aigaande - van 
ee:n kind dat wel reeds 13 jaren o± daar 
boven oud is, dooh niettemin nog onder de 
leerplicht valt. Ai:t. 4 bevat dus wel dege
lijk twee verbod'sbepalingen, ctus in verband 
met art: 14 de mo.gelij:kheid van twee 
wijz-en van strafbaar overtreden, waarop 
echter tengevolge van de wijze waarop 
art. 14 zeer in het ai.gemeen strat bedreigt, 
dezelfde qualifirati,e past, eene qualificatie 
trouwens die voor de overtreding van nog 
ta! v·an andere, onder!ing en van die van 
art. 4 oriders·oheidene ver~ods~epalingen 
moet dienen. 

De op dezen juisten grcindstag gebouw
d·e grieven kan ik echter niet deelen: Wa.Iit 
m. ··i. wordt in de dagvaarding duidelijk 
alleen de overtreding van· de tweede ver
bosbepaling, die omtrent den arbeid van 
een nog leerplichtig · kind, ten laste gelegd, 
en is dus ook te reoht in het bestreden 
vonnis -niet onderzocht, ot de arbeid v66r 
ot na 27 Augustus heeft plaats gehad. Het 

noemen in de telasteleggmg van den ge
boortedatum van het kindi is niet eene 
verwijzing naar de andere verbodsbepaling, 
doch kan geen andeve strekking hebben dan 
de nadere aanduiding van het betrokken 
kind. Immers __:. gelijk tevecht is gepleit- -
voor eene telastelegging ·van · de over
treding der verbodsbepaling op arbeid door 
een kind beneden 13 jar,en, ware noodig 
geweest de aarrwijzing van een bepaalden 
dag (ot dagen) voor · den 13en verjaardag, 
waarop de arbeid :Zou zijn verricht; en tleze 
aanwijzing ontbr-eekt. En nu schijnt het mi] 
niet geheel billijk, in de dagvaarding ·eene 
daaraa;n, Juist blijkens dit ontbreken, vreerri
d-e strekking te Ieg,gen · en dan aan dit 
stuk onduidelijkheidi eIJJ aan het vonnis on
volledigheia te v,erwijten, op grond, dat 
zi;r aan die strekking geen recht doen 
wedervaren. Met even,v,eel, ot liever even 
w•einig, recht hacJ: als gri-et kunnen zijn aan
gevoerd, bv. dat de dagvaarding niet aan
geeft, ot niet het e,erste lid! van art. 8 is 
overtreden en dat dit niet door den Rechter 
is onderzocht, of het vaart'uig soms ee:ni 
werkplaats ·was in <len zin der wet en 
ot de arbe~d niet · wellicht op een Zondag 
is verricht. 

De eerste twee midd,eJ.en kU'll'llen dus 
m. i. al deel ik niet g,ehe,el de o.pvatting 
der Rechtbank, niet · tot cassatie Ieiden. 

Als devde middel is aang,evoerd: ;,Scheu• 
ding door verkeerde toepassing van artt. 
4 en 14 Arbeidswet 1911, 143 Sv., 1, 2, 
3, 6 der Leerplichtwet cI:oor niet nietig 
te verklaren · eene da.gvaarcling, waarin is 
ten laste gelegd, dat requrrant arbeid de•ed 
verrichten 'd:oor een, kind, dat .. nog leer
pli'Cl:~tig was, hoedanig wo,ord is de quali
fioatie van een zuiver rechtsbegrip". 

Terecht m. i. is op de reeds vroeger in 
gelijken zin gevoerde vevdediging in het 
bestreden vorinis b'etoogd, dat weliswaar 
het leerplichtig zijn moet Wo'l.'den a±ge
leid: uit de bepalingen de:r Leerpli'Chtwet, 
doch dat hiettemin de omstandigheid, dat 
een kind leerpli:ohtig is,_ e,en voor elk nor
maal mensch op begrijl)elijke w'ij,ze aan· 
geduid feit is. Het moge waar zi]'h, dat be
ctoelde bepali,ngen, waaruit de leerplichtig
heid moet worden a±geleid, ta:melijk in
gewikkeM zijn, het afgelegde begrip zelt 
is zeer eenvoudig en bekend, t~ weten: 
de omstandiglreid!, dat op de ouders ot 
verzorgers; bij wie bet kind iillwoori.t, ·de 
plicht rust om te z.orgen, dat het op 
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een lagere .school wordt gepfaatst .en die 
geregeld bezoekt, of· dat het hu.isonc1erwijs 
ontvangt, i:n bet algemeen dus, dat het 
geregeld lager onderW'ijs geni,et. Do.or de 
uitdrukking ,,leerplic:htig" in de dagvaar
ding te bezigen, wor,c1t c1eze derhalve niet 
onduidelijk en niet nietig; trouwens de be
klaagde heeft geto,ond haar te begrijp•en•, 
door in· ·zijne · opgaven de leerplic:htigheid 
van bet betrokken kind niet te ·bestrijden. 

Het vierde middel luidt: ,,Sc:hemiing van 
art. 27 Arbeidswet 1911, j0

• art. 216 Sv., 
doordien niet is ten laste geleg,d, dat c1e 
jongen geen kind ot pupil van requi
rant was". 

Ook dit middel kan • niet- tot c:assatie 
leiden, omdat art. 27, waariru de w-etgever 
op den reeds atgelegderu weg een sta:p 
terug· doet door van · zijrue vroeger o,. a. 
in· art. 4 g,ege,v·en algemeene verbods'b:e. 
palingen ten behoev'e van het schip'pers
en visschersbed·rijt een 'deel terug te nemen, 
eene uitzonderihg maakt op die bepalingen, 
en de atw,ezigheio. van een uitzo-nderings
geval niet beho·eft · te wo•vden ten laste 
gelegd. 

· Als vijfde miiLdel is aang,evoerd: ,,S0hen
ding door verkeerde toepassing van artt. 
47, 91 Sr., · 4, 14, 22 Arbeidswet 1911, 
211; 221, 223 Sv. <1:o,6r niet te onderzoeken, 
ot de perso.on·, di,e de norm van art. 4 over
trad, stratrec•htelijk verantwoo?"delijk was". 

Blijkens de b:iJ pl,eiuooi gegeven: toeliohting 
is de bedo,eling hiervan,, dat van art. 4 7 
toepasselijk zou zijn de bepaling, die den 
middellijken dader va:n eoo strafbaar teit 
strafbaarr stelt, teng,evo-lge waarvan had 
behooren be zijn beslist omtrent het stra:t
re0htelijk. ni,et-veranl\roordelijk zijjn van d:en 
onmiddellijken d:ader, het kind, dat den 
verboden arbeid verrfohtte; immers deze 
niet-veran-twoorcuelijkheiu was van !w'aarde 
voor de st-rafbaarheid van den beklaagde. 
Deze redeneering schijnt mij al ·dadelijk on -
juist. Art. 4 7 toc:h . ;regelt het dadersc:ha,p 
v'a:ri strafbare teiten en · het · verrichten van 
arbeid door een kirud is wel ·verboden, 
doch - zooals ook is gepleit - ten 
opzichte van· het kind niet strafbaar. Het 
doen verric:hten van dien verboden a:rbeid is 
dus ni,et het d,o,en p,Jegen van een strat
baar feit, doch het zelf plegen daarvan. Dit 
komt · da,n ook niet , in·. de qualific-atiiei,, 
die voor wie di-en a:rbeidl doet plegen niet -
ge!ijk -b'ij· middellijke d•adersc:hap het ge
val. zou ·zijn - luidt: ,,v•erboden· arbeid 

verrichte:n", doc:h ,,di-en doen verriohten". 
Omtrent d·e stra:trechtelijke niet-verantwoor
d,elijkheict va:n het kirid behoetde dus niet 
beslist te word!en. 

En wa:re hier wiel doen plegen ten laste 
gelegd, het zou niet anders zijn, daar 
ldan rmmers de stratrec:htelijke niet-ver
antw,ooDdelijkheid van den onmiddellijiken 
dad-er ·uit :ae w,et zelve, die tegen- het 
kmd :geen strat bedreigt, zou voortvloeien, 
zoodat · ook: dan de verlangde beslissing 
ov-erbofug ware.: 

Het zesc1e ril.id!del eindelijk luidt: ,,Schen:
din.g · van art. 14 der Arbeidswet 1911 · dool' 
te- beslissen, dat de 'l:'equira:nt in deze 
strafreohfolij-k vera:ntwoordelijk is". 

Bi.J pleidooi is dit middel hiermede toe
gelilc:ht, · dat kraichtens arl. 321 K. ni,et de 
schrpper, <loch de l.'eeder in deze de ver
a:ntwoordelijke persoon zou zijn. Het belioeft 
eohter nauwelijks betoog, dat dit wets
voorschrift alJ.een op de burgerrechtelij-ke 
aansprakelijkhefai betrekking heeft. Overi
gens kan ook art .. 14 nimm-er zijn ges·chon
d,en, waar te,ite1ijk 'is beslist, dat beklaagde 
den arbeid heeft doen verric:hten, eene 
beshssing, di-e voldoenden grond vindt in 
di,ens erkentenis en in de v•erklaring van 
een getuige, dat beklaagde tot den arbeid 
last · had gegev,en. Want anders da:n bij 
middellijk daderschap is voor het doen 
verriohten van arbeid, als bedoeld in de 
Arbeidswet, het geven van een last d!aarlo•e 
doo-r een gezagheb"bende genoeg. Zelfs is 
door uw· Co-11-ege biJ, d•e toepassing dier 
wet in: haa:r oude vorm beslist, dat bet 
gedoogen door een gezaghebbende, dat de 
arbeid werid v•erricht, het doen verrichten 
daarva:n uitmaakt. Verg. de arresten van 17 
Februari 1902 (W. 7717), 24 Mei 1904 (W. 
8070) ,en 14 JanuarL .1907 (W. 8487). 

Daar derhalve geen -der· miiddelen: tot 
cassatie kan leiden strekt mij:ne condusie 
to-t ·verwerping van het bero•ep. 

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

Segers; 
Gel-et o-p · lie mictdceien van cassatie, na

mens- ·den tequixant voorgesteld: bi.J plei
dooi: (zie c·onclusie adv.-gen.); 

0. ·dat bij inleidende dagvaa:rding a.an 
den beklaagde is ten laste gelegd: 

dat hij op verschill-ende dagen gedu
rende de ma.anden Mei tot November 1913 
als schipper en gezagvo-erder van een 
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Nederlandsch· visschersvaartuig, welks ree
der, · .is •,ge,vestigd_· te .. Katwiijk .,gedurende 
de. uitoe±ening van : het visschersbedrijlt in 
de Noordz-ee, G. v. D.; geboren 2 0c
ber 1900 en :nog Ieerplichtig,. aan boord 
van dat vaartuig arbeid voor dat hedrijl 
bestaande in het vasthouden der reep, 
heeft doen verri0hten; 

dat de Rechtbank dit ten Iaste gelegde 
met beklaagdes schuld daaraan wettig en 
o-vertuigend bewezen heeft verklaard, met 
deze uitzondering, dat niet bewezen is 
verklaard, dat :zulks. gesc;hi,ed, is op· meer 
dan een <lag, .en daaro,p dit bewezene heeft 
gequalificeerd en deswege strat heeft op
gelegct gelijk :hierbo,ven is· vermeld, zijnde 
de . beklaagde vrijgesprokeri van hetgeen 
hem 'biJ · dagv:aarding meer . ten laste is 
gelegd dan be1vezen: is verklaard; 

· 0. ten aanzien van het ee,:ste ·mi-ddel van 
cassatie: 

dat blijkens de daara.a.n biJ. pleidooi ge
geven toelichting _:de dagvaardi:ng 'ten on
rechte uiet nietig zou zijn verklaard·, w'ijl 
toch in de artt: 4 en :14 der Arbeicdswet 
1911 twee teiten strafbaar ZJOuden zijn ge
steld, namelijk: 

1 °. het arbeid ·aoen verricJhten van een 
kind beneden den leeftijd- van dertien 
jaar, en 

2°. het arbeid tiioen verrichten van een 
kind boven dien Ieeftijd doch alleen, wan
neer het niog JeerpliC:htig is; 

. en nu uit \le dagvaarding niet zou blij
keh, welke dier beide strafbare feiten aan 
requirant ten laste zou zijn gelegd; 

:0. hi-eromtrent: 
dat voorzeker een beklaagde uit de dag

vaarding mo·et kunnen. opmaken welk teit 
ot welke teiten hem ten: laste wordein gelegd 
met mededeeling van den tijd wann~er, • de 
phiats waar en de omstandigheden 'Waar
onder dat teit ot die leiten zijn gepleegd, 
doch dat ten deze dit alles duidelijk in 
de dagvaarding is vermeld, daar deze stelt, 
dat beklaagde op, verschillende dagen ge
durende ,de. maan-den Mei tot November 
1913 op een nad·er omscihreven plaat1;1 
zeker · kind, dat 2 Ocfober 1900 . was ge
boi'en en nog leerpiicihtig was, een nadier 
omsc•hreven arbeid heeft d'.oen: verri'chlell;. 

•dat daar-enboven, aangenomen dat re
quirants opvatting van de artt. 4 en 14 l'ler 
Arbeid'swet · 1911 juist is en h~m over
treding van twee sttafbate feiten waar
van geen samenloop als bedoeld in art. 55 

Sr. mogelijk is,_ ten laste zou . zijn ge]egd, 
de. re<lactie ·der dagv.aarding: niet van dien 
aard is, d'at' hij in -zijne verde:diging zou 
zij,n belemmerd; 

dat liij - toch kon . ontkennen, wanneer 
hij daartoe · termen a.anwezig· achlte .en 
dat hij v66r. -2 00t. 1913, · to,en _G. v. D., 
nog ·niet den dertienjarigen leettijd: had 
bereikt, dezen arbieid heerfit d/oen verrichten 
en· e'veneens, dat hiJ, <lit - o,p ot na <lien 
dag heefl g·edaan; 
. 0. ten aanzien van het derde niidllel 

van cassatie: 
d_at, wijl ook daarin betoogd wo.rdt, dat 

de dagvaarding ten onrecJhte niet nietig is 
verklaard, v66r he,t :.tw·e•edtl zaJl moeten 
word en behaniield; 

dat :voorz,eker de . vraag ot een kind leer
plwhtig is har,e beantwo.ord1ng vindt in de 
wet, maar ·aat dilt. __ niet wegn:eemt, gelijk 
de Rechtbank met juistheid heeft o,v,er
wogen, dat de omstandigheid, dat een kind 
leerpiic:htig is. in het onderhavig geval, 
waar .geen o·vertreding der Leerplichtwet 
ten Jaste wordt -ge,]egd, ,even goed en op 
voor ieder begrijpelijke wijrze wordt aan
geduid . met het wocird' . leerp,Jichtig, als 
zulks g,esohiedt met de 'Woorden minderjarig 
ot Nederlander, wanneer men fe kennen 
wil · g•cven,. d.at een in: eene dagvaarding 
aangewezen persoon die qualiteit bezit; 

0. teri aanzien van. het tweede middel: 
dat ook dit · niet fot oassatie kan leiden; 

'dat toch art. 14 j;n_ verband met art. 4 
d•er Arbeidswet 1911 in .. d'ien zih te ver
staan is, dat het verbo<len is een kind ar
beid te. doen verrichten ·b'inneff een zeker 
tijdvak van het !even van d;:lt kind' en wel 
zoolang. h~t den leeftijd van dertien jaren 
nog ni-et heeft bereikt . o±; zoo dit al het 
g-eval mocht: zijn,. · wanneer liet nog leer,, 
pli1chtig is ; 

d.at \Vaar nu ten deze vaststaat, dat 
het in de dagvaarding b.edoe!de kind, toen 
het de daarin omschreven arbeid verriclhtte 
nog verkeerde·in d.at bovenomschteven tij<l
vak van ·zijn. I-even, ook tere•0ht ·is aange
nomen, dat · het doen -verrichtein van dien 
arbeid door dat ·kind: was in strijd i:net 
hetgeeh in -liovenvermelde artikelen is voor
geschreven; 

0. ten aanzien van het vierde micLdel van 
cassati-e, dat art. 27' le der Arbeidswet 1911 
inhoU:dt, ·.dat : op::, arbeid: in · o-t :voor, het 
vi§schersbedrijt aan boord :van vaartuigen 
verricht, art. 4 -c hou·dende het verbod tot 
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arbei<lsverrichting niet toepasselijk is, 
voor zooverre betreft aan - board wonende 
k:inderen ot pupillen van den schirpper, 
maar dat <lit .a;-rtikel, ge!ijk uit de redailtie 

·daarvan blijkt, •eene uitzondering in het 
!even roept op het algemeen in a:rt. 4 
gegeven verbod, zoodat m~n- in daf art. 
27, le te doen heeft met eene de strat
baarheid opheftende omstandigheid; 
· dat echter het niet aanwezig. zijn van 

strafopheffende omstandigheden niet in de 
dagvaarding behoeft te warden vermeld 
en de rechter niet verplicht is daarnaar 
een onderzoek in· te ste!len, wanneer de· 
beklaagde niet op het aanwezig zijn van 
die omstandigheid een her.oep heeTt g.edaan; 

dat nu het bestaan van deze uitzonde
ringsbepaling d:oor· :vequirant voor den rech
ter, die over de teiten ·oorc1ee!t, nimmer is 
beweerd; 

0, ten aanzien van het vijfde cassatie
middel: 

dat blijkens de mondelinge toelichting 
de bedoeling hiervan is, dat te1Y onrechfe 
iou zijn ver2Juimcl na te gaam ot de re
. quirant we! als midldellijk dader ingevolge 
art. 47 Sr. wegens · ,,do,eh plegen" had 
mogen. warden veroo:vdeeld, waar tooh Iiiet 
vaststaat, dat de eigenlijke dader, de in de 
dagvaarding geno-emde G. v. D: strafrech
telijk niet aansprakelijk is; 

dat echter bij dit betoog uit het oog 
is verloren, -dat van· eene strafrechtelijke 
aansprakelijkheid van hedoelden v. D. geen 
sprake kan z'ijn, daar art. 4 der Arbeids
wet we! verbiedt, dat die knaap· arbeid 
verrichtte; maar overtreding van dit ver
bod geen strafbaar feit oplevert; 

clat niet het arbeict: v,erri•chten door een 
kind als het hierbedo,elde een strafbaar 
feit is, maar ·het in art. 14, le clierzelfde 
1wet verbod,en , ,arbeiCl strijdig met· het 
bij ot kradhtens d'eze wet bepaalde cloen 
verricihten"; · 

clat derhalve hij die zich, gelijk requirant, 
aan dat bij art. 22 der wet met straf be
dreigde strafbare feit sohuldig niaakt, niet 
middellijk dader, maar rechtstreeks wegens 
het plegen ·van een strafbaar teit ino,et 
worden veroord,eeld, waaruit volgt, dat ,;oor 
een onderzoek als requirant noodig oor
deelt, ten deze geen aanle~ding bes fond; 

van een visschersvaartuig wegens het doen 
verrichten van arbeid aan 'board d'.aarvan 
strafrechtelijk aainsprakelijik is, daar tooh 
V'olgens art. 321 K. de eigenaar van een 
schip ot de medereeders voor de ha:ndelin
gen van den schipper aansprakelijk zijn, 
in alles wat tot · het sohip en de onder
neming betrekking heeft; 

dat hij <lit befoog echber over het hootd 
is gezien, dat axt. 321 voornoemd enkel 
eene civielrechtelijke aansprakelijkheid op 
het oog heeft, zoodat daaruit no.oit kan 
worden a±geieicl, dat een schipiper niet 
strafre0htelijk a.a:nsprnkelijk · zou kunnen 
zijn voor door hem gepleegde strafbare 
feiten; 
· dat derhalve .. ook dit middel al evenmin 

als de ander,e tot cassatie kan leideil; 
Verwerpt het beroep. 

(Ned. Jur.) 

10 November' 1914. BJCSLUIT, houdende verbod 
van uitvoer van looistojfen en looiextracten. 

• s. 526. C 

WIJ WlLHELMINA, 1rnz. 

Overwegende, dat het in het belang v·an 
den Staat noodig is, den uitvoer v'an looistof
fen en looiextracten te ver biedeii ; 

Gezien de Wet van 3 Augustus 1914 (8taats
blad n°. 344); 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Oorlog, van Financien en van Landbouw, Nij
verheid en Handel a. i; van 5 Novembe·r 1914, 
Kabinet, Litt·. 0 114; 

Den Raad ·van ·State gehoord (advies van 
6 November i914, en•. 13); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
Iioemde Ministers van 9 November 1914, Ka
binet, Litt. G 116 ; 

· · Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Eenig artikel. 

De uitvoer van looistoffen en looiextracten 
is verbbden van den dag der afkondiging van 
<lit besluit. 

Wij behouden Ons voof' dit verbod tijdelijk 
op te heffen oE in bijzondere gevallen daarvan 
cintheffing te doen verleenen. · 

Onze Ministers van Oorlog, van -Firiancien 
en van Lan<'lbouw, "Nijverheid en Hand~! zijn, 
ieder voor zooveer heni betreft; belas·t met de 

0. ten a:anzien van het zesde middel: 
dat volgens de toelichting daarmede be

doeld is, 'dat, iil het · geval als het onder
havige, ni·e,t de schipper, ·doc1h de reeder 

-i uitvoering · van dit besluit, dat in het Staats
I ·blad zal worden geplaatst· en waarvan a£-
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schrift zal worden gezonden aan den Raad van 
~~- ' .. • 

;s~G~~ve~hage, 'cien iod-en Nove~b~r 1914. 
. . . :. .. WiLHELMiN A. 

De Minister van Oorlog, BosEO0M. 
De Minil.ter van B'inanciiin, TREUJ!. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid e?t Handel a.i., 
TREUJ!. 

(Uitgeg. 10 No1,. 1914.) 

+0 November 
0

1914. BEsLUIT, tot het · in staat 
van beleg verklaren van verschillende ge· 
meenten. S. 527. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van den Raad van Minis

ters van 10 November 1914 ; 
Gelet op art. 1 van de wet van 23 Mei 1899 

(Staatsblad n•. 128); 
Gezien Ons besluit van 30 Juni 1914, n°. 72; 
Hebben goedgevonden en verstaan, te bepalen: 
dat met ingang van heden in staat van beleg 

worden verklaard de navolgende gemeenten : 
a. in de provincie Groningen : 
Termunten, Appingeda!fi, Bierum, 't Zandt, 

Uitbuizermeeden, Uithuizen, Usquert, Warf
£um (voor zoover niet reeds bij Koninklijk 
besluit van 25 September 1914, Staatsblad 
n•. 463, in staat van beleg verklaard), Baflo, 
Eenrum, Kloosterburen, Leena, Grijpskerk. 

b. in de provincie Friesland : 
Kollumerland en Nieuw Kruisland, Oost

dongeradeel, W estdongeradeel, Ferwerderadeel, 
't Bildt, Barradeel. 

Onze Ministers van Oorlog, van Marine, 
van Buitenlandsche Zaken, van Justitie, van 
Binne~landsche Zaken, van Financien, van 
Waterstaat, van Landbouw, Nijverheid en 
Handel, en van Kolonien . zijn, ieder voor 
zooveel hem betreft, belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad en in de 
Staatscourant zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan de Alge
meene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den lOden November 1914. 
WILHELMINA. 

De tijdelijke 7oorz. van den Raad van }ilinisters, 
CORT V. D. LINDEN. 

(Uitgeg, 10 Nov. 1914.) 

12 November 1914. BES_LUIT, tot wijziging van 
de Besluiten van 6 October 1914 (Staatsblad 
n°. 473) en van 2 Novomber 1914 (Staats
blad n°. 512). S. 528. 

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

Oorlog, van Financien en van Landbouw, Nij-

verheid en Handel a. i. van 9 November 1914, 
Kabinet, Litt. Hll6 ; 

Den Raad :van State gehoord (advies van 11 
.November 1914, no. 5); 

. Gezien het nader rapport. van Onze v:oor
noemde Ministers van 11 November 1914, Ka
binet Litt •. T 117 ; 

· _Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1 . De eerste alinea van het Eenig Artikel 
~an _Ons Besluit van 6·October 1914 (Staatsblad 

. n°. 473) wordt gelezen: 
,,De. uitvoer van de navolgende mansklee

dingstuk.ken: wollen of balfwollen borstrokken, 
wollen of balfwo]len truien, wollen of half

. wollen sokl~en_ en wollen. of. halfwollen hand
schoene_n is , verboden van . den dag der af-
kondigi.ng van dit_ besluit." 

2. In de eerste alinea van bet Eenig Artikel 
van Ons Besluit van 2 November 1914 (Staats
blad n°. 512). vervallen de woorden: :,.half
woilen goecleren" en wordt in de plaats van 
het woord ,,flanel" gelezen ,,flanel, met uit
zondering van. katoenflanel'.'. 

· On:.1e ,Ministe~s van, Oorlog, van Finan~ien 
en van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
,zijn, ieder v6or zooveel hem betreft, belast 
met de uitvoering van- dit Besluit, dnt in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. - . 

's-Gravenhage. den 12den November 1914. 
WILHELMINA .. 

.De Minister van _Oorlog, Bosl!OOM. 
.. De .Minister. ·van .E'inancii!n, TREUB, 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel a.i,, 
,'.J'REUB. 

(Uitgeg. 12 Nov. 1914.) 

13 .Noveniber 1914. BESLUIT, houdende aan
wijzing .van Schiedani als losplaats van 
ruw zout of zouthoudend water, bij invoer 
-te Ian.de met spoorwagens. S. 529. 

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

Financien van 11 November 1914, n°. 12t 
Accijnzen; 

Gezien _artikel 5 der wet van .27 September 
1892 (Staatsblad, n•. 227), artikel 2 van Ons 
besluit van 3 Januari 1908 (S,taatsblad n°. :!) 
.en Ons besluit van 14 Juni 1910 (Staatsblad 
no. 162); 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Met ingnng van . de dagteekening van dit 
besluit wordt Schiedam mede aangewezen als 
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losplaats van ruw zout of zoutboudend·water 
.bij invoer te. lande met spoorwagens .. :; • . ' 
: Onze: Mini~ter val). Financien is ·belast, met 
.de µitv:oering·van dit beslu,t het~elk in het 
'staatsblad en in de Staatsco~rani zal worden 
geplaat.st. 

's-Gravenhage, den 13den Novemb~r 1914. 
W_ILHELMIN A. 

,De· 111i~iis(er- van Finaiicien, . TREUB. 

. · .'. Witgeg. 26 Nov. 1914.) 

_13 November 19H. A;REST ~an den'ioogen 
:Raad. 

Art .. 13. dei: Wet 17 November' 1876 
S. 227 §Chrijft nlet"-vooqlen yorm, waarin 
aUeen de, op:Zegging geldigkan ·g{\schieden, 

'. ... maar. bepaalt, ~oor ,vefk middel _alleen .die 
. opzegging, k!in ,vord_en b-e~eze~. . ·_ . 

Waar -ec4ter de s~hriftelijke opzegg.ing 
.. tusschen partij~n vaststond, kon.vanbewijs 
.dfer o'pzegging geen Sprake m~er, zijn. . 

"•• e• • - " • •; , • ' 

•; (We,t Coop,: Vei:. - art· 13:) _ 

Voorzilter: Jhr. Mr.' S ... -~~<¥1 Trip. 

Raden: Mrs. S. Gratama, B. C. J. Loder, 
J. A. A. Bosch en A: ;p_ -i.. Nelissen: - · 

.. ,, 

Th. C. E._ Olivier, apotheker, wonende 
te · Utr-eciht, ~isdheresse · tot cassatie· :va:n 
een · ·.arrest . van . 7 No,vembrer · 1913. door 
het Hof te .. Amsterdam _gew•ezen (zie _ het 
_daarhij bekrachtigde vonnis der· Recht
bank N. J ... i913. bL 169 Red.), advooaat 
_Mi:. J. W9lterbeek Muller . ' · 
. _ .-. . , . tegen :. . . . .. 
de . ~oop. Apothekers-Vereemging ,,l)e On
derlinge .- Pharmaceutische Groothandel" 
gevestigd en kantoorhoudende te Utrecht 
verweerster, advo'0aat Mr. J. J. Barnet 
Lyon, .g,ep,leit door Mr. P. G .. H .. D~p, 
a·dvcic;aat. te Utrecht.. · · 

-(;onclu"ilie van den Procureur-Generaal Mr. 
T. J. Noyon. 

, De _ ~i'~~h~rii~ · . in _ ci\lssatie,. aari;gesp~oken 
tot volstorting- va.µ hare aandeelen in- de 
v-erwerende ·1cooperati~ye veTeeniging, · he,eilt 
betoogd ,dat zij, daartbe :ni,et- gehouden is, 
·omda( zij haar . hdmaatsohap had: opge; 
z;egd ·voo,r,dat .. het besluit tot volstortiJ!.ll 
gooom~n,. ~erd: en met de o~zeg~illlg :h~ 
lidmaatschap had verloren. Dat opzegging 
gedaan is wo,:vdt va:n de andere z!ij1de erlmnd. 

Bfrj1 .hel. arre,st waairvan beiro,e,p, worot 
nu. in o,verweging 4 q.J. beslist dat volgens 
den iusschen partijen vaststaanden inhoud 

der statuten het lidmaatschap wordt ver
loren' door bedariken v66r het"e:nde van het 
boekjaar · en de .. statuten eene, . bepali-i1g 
inliouden overeenkomende met·- ar"t. : 13 der 
Wet OJP de Cooperatieve Vereenigingen; 
,voorts _ in _ov·erweging 6,. dat tegen,over het 
door de. venveerster geleverd-e ·bewijs van 
to"etreding tot. de. vereeniging te. leveren 
is het bewijs_ v_an otphouden· van lidmaat
.schap ,door opzegging ; dat nu wel is er
kend _· de . ontvangst van eenen brief, 
waarin q.e opzegging was -ver·vat,. maar 

. aim de erkentenis wa,s. toegevoe.ga' dat 
de ,_verweer~ter · ontkende daf hiermede het 
lidmaats0hap -was vervallen; dat daarom 
niet .als vaststaand f~it, dat. geen ·· bewijs 
Zou_ heb,oev.en, ka;n worden aap.g:e,nomen ·het 
vervallen zij:n van het lidmaafsohap ;· dat 
aizoo . in. het vo~nis C in eersten aanle,g; 
.waarin 'op. gr,o:nd van doe _erkentenis · van 
"9-,e ·qpzegging is ·a:mgenomen dat deze geen 
iiadei: bewijs behoefde, een bewijsmid\'lel is 
g-ebezigd omtrent het eindigen van het 
:1tdinaatsch3Jp buiten het eenige w_ette],ijke 
hew,ijsmiddel, zljn.de e-ene verklaring, gesteld 
'fo·' het · iederi:regist~r'. Vermits nil vaststaat 
_dat .. zoodanige verklaring niet is gedaan, 
wordt aangenomen dat de eischeres alsnog 
lid ,van de vereeniging is . 
. Tegen deze b•eslissing, wordt als · eenig 

cassati-emiddel _aangevoercl: _ ,,Schendiug' ot 
verkeerde to,eipassing dei- artt. 1902, 1960, 
1962, _ .196,3. B. W. ,en 13 der Wet · van 
17 November 1876, Stbl. ri.0

• 227,' tot rege
ling ·aer cooperatie-ve vereenigingen; om
da°i het Hof, hoewel Jeite1ijk vaststellende 
d'at v'olg-ens de Statuten,, het lid'maatscha:p 
der vereeniging ~ verweerderesse - ver
loren· wordt door daarv:oo~ te bedanken, 
en als. tusschen pattijen vaststaande aan· 
hemend~ da.t\re· eisoheres in het begin ·van 
N,o,veinb~-r · 1909 liaar lidmaatscJhap b6.J, lfo 
~e'.reeniging . ~ . vetwe,erderesse heeft .otpge
zegd, niettemin heefr beslist dat daa.tdoor 
haar lidmaats'dhaip: niet - heeft opgehouden, 
op den onjuisten ·grond dat de opzegging 
niet is ·gesc:hied olp die w'ij1ze ~ voorgesohre_
ven · 'bij ~t. 13 voormeld, ho•ewel dit' ai:
tikel alleen· g~eft een regel van bewijsrecht, 
en:' h·etgeen roods · tussohen p,artijen vast
staat ni-et. nader in rec'hte behoeft ·te wor
den bewezeru": 

mit a~gehaalde . art: 13 zegt dat de 
o·pz-egging van het lidmaatsohap ten ,aan
zi-en van de leden en van der.den al1een 
wordt bewezen door. de inschrijVIng eener 
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daartoe strekkend,e verklaring op de
0

ri kan:t 
van' het · irr art · il ·Iiedoelde register. naast 
den ilaam van h~t- U:ittredende lid. ·o± door 

, eene notarie'ele a:cte· in a±sohrift aan het 
register gehe'C;ht. 

Hierointrent hesliste de Hooge Raad riu 
bij arrest van 8 Mei 1903 (W._7922, Rsp:r. 
194 § 4)' dat, aangezien hetgeen· tussc,hen 
paftijen vaststaat' niet nader ·ih rechte be

. hoeft bewezeh ie w:orderi d~ ·bep.ali:ng van 
art. 12 · det wet· op de Cooper1,t.tieve ·ver
e'eniging'en dat toetreding tot · · eene ver
eeniging alleen hewezen wordt door eene 
verklaring opgenoinen : in · het register, 
slrohts van toe,passin,g is indien ·, de· tqe
treding ·wordt. ontken:d. V:eqnits de artt.: 12 
en 13 te·'dezen aanzien inet elkander over
eenkomen is deze beslissing ook · 'van toe
passing op het bewijs van de op•zegging. 

Warineer ·dan vaststaat dat de 'opzegging 
gedaan fa. oindat zij is• erkend; en tevens dat 
de o,pzeggirrg. medehrengt ophouden van 
het lidma:itschap, wat hef Hot lleitelijk 
v'astsfelt, het eeri.e op grond van· de erkerit~
ni's der verweerster, het ancfore op, grorid 
van den inhoud der statuten, dan is het miJ 
miverklaarbaar waarom voor het ophouden 
Yan het lidniaatsc:hap no,g een antler be
wijsmiddel, en we] . het \rettelijlm 'bewijs
inidd,el van art. 13,° noodig zou · zijn, · alle,en 
'omdat de , v'~tweerster ontk:ent dat de op-

. zeiging oiP, 'zi6h z·elve Jiet · ophou:den van 
het lidniaatscha:p medebrengt: Hier is .tooh 
niet de · ori,fk:entenis vin eeti Mt niaar van 
het 'roohtsg,evolg der . o:p,z,egg~ng aat het 
Hof zeft aaruie,emt · door. de beslissing dat 
v'olg•ehs. de statuten. de' op,zegging voor 
het oph01fden voldoende. is. Tro,uwe,ns, art. 
l1f behW:deit alleeri de ov,zegg1rig, niet · het 
bphouden van het lidmaatsohap;. eisciht cTh.is 
in , goon , g,eval een. 'bep<i:tald

1 

. b:ewijsmiddel 
v'oor het laatste, dat riaar and,ere gegevens 
Moor.dee]d' moe[ wordeii b~~kens' art. 7, 
s0

: der· 'wet, dat vastsfolling van ci:e voor
_waaxderi. voor uittredihg der: Ieden in · de 
a:de vari op rich ting eischt; . iirt. .13 .wordi 
hier dus niet · alleen toegepast in : strijd 
met het aangehaalde arret,t van den Hodgen 
Raad niaai: ook op een geva:l waarvoor het 
niet gesch:reven is. , 

Iie eenige mogelijk:e ·cons·equentie. van 
's .Hofs eigen , fei telijke beslissingiin , is 
dat. net lidmaatscihap, w'erkelij[( vervallen 
was.,. . , , ... 

Van de .zijde der. v;erweerster is eohter 
~toog'd :dat het niidk:lel niet tot cas§atie 

kan leiden omdat het op_ko,mt · tegen eerie 
i-teitelijke uitiegging . van de statuten, nu l:le 
bepa:ling van art. 13 omtrendiet bewijs van 
het bestaan der cipzegg{ng. i°' de sfatuten is 
overgenomen. 

Dit schijnt mij, onjuist, omdat de over
nemirig van den teks.t van· art. -13 geene 
enkele beteekems heeft. Hoe de opzegging 
te hewijzen js moet niet naar de statuten 
maar naar de wet beoordeeld! worden, en 
dat in de .statuten geheel t en over
vfoede eeri:e bepalib:g. der· wet wordt over
geschreven maakt deze wetteUjke' bepaling 
niet to,t eerie · statuhtlre; · bij het arrest 
is dus niet eene b~paJi,ng · der statuten, 
lllaa/ een:e bepalirig der ivet U:itgelegd, en 

, het spreekt dam.· ook nriet van een statutair 
maar Vaill een w•ettelijk. be!wijsm.iddel. 

Ik · wnclU:deer tot vemietiging ~an het 
arrest waarvan beroep en van het daarbl:ij 
bekrachtigde vonnis to,t ontzegging van de 
oorspronkelijke,vordering ·-met V1eroordeeling 
van de verweerster in oas.satie in de kos
ten van alle · instantien. 

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

blijkens het vonnis der Arr.-Rechtblank te 
Utrecht v,an ti · Novemh:er 1912, W'aarheen 
i:iat airest voo,r wat ' de· foiten - ·oetreft, 
verw'ijst, tusscnen partijen·. vaststaaf: 
. ·,; dat· dee eisohereSSE; tot; ·ctassaHe in N ovem• 
ber '1905 · aJs. lid fot bovengemelcw .. Coo,p·. 
Vere,eniging is toege:treden: · en in ' hef kapi
taal dier Vereeniging heeft deelgenomen 
y;o6r 2 aandeeJ.eri: elk· gmot' f-500,. waarop 
e·e'n··b~cirag'van f212:54.is geslort; . . 
. dat' 'de .· ersche'resse' iii het 'begih, \ran 
Nov:emher 1909, in ' een. hl;ief, a:an het 
Bestuu:r· dier ··coci·p: V'e'reeniging gerioht, 
heeft verklaard voor het lidmaatschap dier 
Vereeniging · te bedanken, terwijl naar 
's Hofs feitelijke beslissing, :volgeIJJs art. 
5 .der toen geldende statuten, door op
ze~gi,n,g v:66t het einde van het bo,ekjaar, 
liet jidmaatsohap b~j.. he,t begin van net 
rlieuwe boek]a:..fr, zi;lhcie. 1 Mei, ophoudt; 

;dat: iii de buitengeivone verga:derirrg vrui. 
leden dii,er Ve.i-eeriigin:g; den 'i8den Augustus 
1910. te·'mreoht · g,ehouden is· heslofon, dat 
tltf'aand~efan, fo,ti.de,ri warden voigestort en 
e·Jit 'g'ele'den' ; vedies·. daairdlpi ZOU 'word:en 
afge~direv~il, . terwiJf in oon vo,]gende v•er
gadering vari 'Jeden: lief. beslu:it is genol_llen, 
tor afschrivitlg' van 99:so;o 'oji de vroeger 
uitgegeveri' aandeelen; ' . 
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·dat. de nu_:eischeresse tot ca:ssatie, door 
de Coop. Vei·een. aangesproken tot beta
ling .eener som van f 787.46 ter volstorting 
harer aandeelen en to-t het toelateri op 
die aandeelen eener afschrijving van 99.8 
pet. zich 'tegen die vordering heeft verzet 
o. m. op grond dat zij tengevolge der 
gedane opzegging vanaf ·1, Mei 1910 
had opgehouden lid dier Vereeniging . te 
zijn; 

0. dat de Arr.-Rechtbank .te Utrecht 
bij haar voormeld . vonnis dit verweer 
heeft verworpen, o'p\ gr:ond dat volgens 
art. 13 der ·Wet van 17 November 1876 
(S. 227) fot regeling der Coo·p,. Vereen·., die· 
opzegging van het lidmaatschap alleen gel
dig kaii geschieden door inschrijving eener 
darurtoe strekkende verklarmg in het register 
der Vereeniging dat vol,gens art. 11 dier 
wet moet word-ein gehouden, zoodat de 
gedame cipzegging, als niet geschied in 
den· daarvoor vereischten vorm, geen ge
volg hebben kon ; 

0 .. dat dit vonnis biJ het aangevallen 
arrest is bekrachtigd; doch op dezen .. grond, 
dat volg-ens gemeld art. 13, met welk wets
artikel · het 5de ·en Me lid van art. 5 van 
de Statuten dezer Vereehlging overeenstem
men, de op-z:e,g'gilllg aUee,n · d!oor · inschrij:ving 
daarvan · in het register der Vereeniging 
kan word-en beivezen en b\j. gebrreke van 
die inschrijving mitsdien moet wo:vden ge
aGht !11iet te zijn, gedaan · (zie het arrest 
van het Hof hieroncler · Red.) ; 

0. dat tegen 's Hofs beslissin,g als eenig 
middel van· 0assatie wcir,dt aaTugevoerd: (zie 
condusie proo.-gen.); 

0. hiero1ntrent: 
dat art. 13 der wet tot rcgeling der 

Coop. V-ereenigingen, bepalen<l·e da.t de op
zegging van het lidmaatschap ten aanzien 
van leden. en van del'den alleen bewez-en 
wordt door de inschrijvirig eener · daartoe 
strekkende verklaring, niet voorschrijft d!en 
vorm waarin alleen die op-z·egging geldig 
kan geschieden, maar bepaalt door welk 
middel alleen die opzeggirig kan wmden 
bewezen; 

b. dat di-t · uit de ondub'belzinnige b1e
woo:rdingen van' gemelc1 art. 13 : v.olgt en 
,fan ook is geweest de b-edoeling des 
W-etgevers daar,. g•elijk uit. de Memo,rie van 
Toelichting bl-ijkt, · inschrij,ving in het re
gister niet ter wiUe van den vorm,. maar 
ter wille va:n het bewijs werd: noodza• 
kelijk geacht; 

1914. 

0. .dat -ecihter waar door Mejufh-01mv 
Olivier ,was gestetcl! en dhor het Bestuur 
der Cool}. Apothekersv,eree'Iliging erkend', 
dat,eerstgenoemde in November 1909 schrif
telijk haair lid1maatschap had opgezegd, die 
opzegging tusschen partijen vaststond . en 
er rnitsdien van bewijs dier opz·egging 
g-een sprnke meer kon, z,ijn ; 

0. dat iierhalve het aangevoerde middel 
va:n cassatie is gegrond en dat het Hof 
de v.ordering d'er Cool}. Vereeniging had 
moeten ontzeggen, nu vaststond, dat eische
resse ·haar lidmaats(lhap· in November 1909 
schriftelijk ha:d op-gezegd, en cleat, inge
vo]ge de reitelijke nitlegging. door het Hot 
aan art. 5 der toen geldende statuten ge
g-even, die oipzegging het ophouden van haar 
lidmaatsohap op het einde van het boek
j aar, zijnde 1 Mei 1910, noodzakelijk ten
gevoige had ; 

V,ernietigt het arrest door het Hot te 
Amsterdam den 6den November 1913 tus
schen partijen gewezen; 

·Re·ohtdo.ende ten principale krachtens art. 
105 R. 0.: 

Vernietigt het in deze zaak gewezeri 
vonnis der Arr.-Reohtbank te Utrecht van 
6 November• 1912 voor zoo,ver d•aarvam in 
hooger be:roep is' gekomen; 

Ontzegt aan de nn-verweerster i:n ·oas
satie hare ingestelde vordering, en 

Veroordeelt haar i:n de·kosten van eersten 
u,arueg, hooger beroep en cassati-e. 

Het bij dit arrest vernietigde arrest Hof 
Amsterdam van 7 November 1913 (Eerste 
Kamer, Vooriitter: Mr. B. Simons, Raden: 
Mrs. J. H. Bijdendijk en J. Kruseman) 
berust wat de opzeggi:ng van het -lidmaat
sohap en het bewijs daarvan betreft, o.p 
eenigszins andere gronden dan het daarbij 
bekrachtigde vonnis · der Reciht'b1ank (N. J. 
1913 bi. 169). • 

Hiei,onder · volgen de rechtsoverwegingen 
va:n het anest van het · Gereohtsb:ot be
treffoniie de in het arrest van den Hoogen 
;Raaid behandelde punten : · 
· In rechte: 

0. dat aprpella:nte (Olivier) zich in de 
ee-rste p•laats . door het v,onnis g·egrie,fd a:cht, 
omdat de Rechtbamk beslist-e, dat de a:p
pellante ,1JJ01g lid is der Vereeniging; 

0. \dat de Rechtbank, op grond' van 
een\e mkentenis door de Vereeniging bij 
piei<liooi ,gedaan, clat Olivi,er omstreeks No
v-ember 1909, schrirfbelijk haar liclmaat-

32 



19,14 13 N O VE MB E R. 498 

s<lhrup heeft opg,e,zegd, heeft aa:ngenomen, 
dat die op.zeggi:ng geen bewijs meer b1e
hoefde, doch heeft beslist, dat de inschrij
ving der verklaring van op•zegging in het 
register (welke hier heeft ontbroken) volgens 
art. 13 der Wet van 17 November 1876 
(Stbl. N°. 227) tot rege,ling der Coop,era
tieve V,ereenigingen, •een omnisbaar vorrn
vereisohte is; 

0. dat dus, in de eerste· pfaats, moet 
worden onderzocht, nu de Vereeniging op 
c!it punt haar stelling, dat Olivier lid 
is gebleven, heeft gehandhaafd, ot terecht 
door de Rechtbank de opze,gging als vast
staa.nd,e is a.a.ngenomen; 

0. dat, volgens den tussche:1 partijen 
vaststaanden inhoud der statu:en, art. 5, 
gelijk dit luidde in 1909, in het eerste 
lid bepaalde, dat het lidmaatschap ver
loren worclt, door v66r het e,inde van het 
bo·ekjaal' voor he,t lidmaats(lhap te hedan
ken, en in het 5e en 6e lid bepalingen 
bevatte, di•e ge!ijkluidencI zijn aan art. 13 
der voormelde wet, houclende dat de op
zegg,ing van het lidmaatschap, ten aan
zien van de leden en van derden allecn 
bewe,zen wmdt door de inschrij-ving van 
eene daaxboe strekkende verkiar:ng op den 
kant van het daar bedo•eld,e register naast 
den naam van het uittredend lid ot door 
eene nofarieel-e aote, in afschrift aan het 
register gehecht, welke insohrijving wor-dt 
gedagleekend, en door het uittredend lid 
en he,t bestuur worl]t onderteekend; 

0. dat de uitdrukking ,,ten aanzien van 
de leden" beteekent ni!l-t alleen ten aan
zien van ieder lid afzondedijk, dooh ook 
ten aanzien van alle leden gezamenlijk, 
die de Cooperatieve Vereeniging vonnen, 
welke volgens art. 6 tweede lid, na in
schrijving en op_enbaarmaking der akte van 
oprichting, als rechtspersoon optreedt; 

dat deze op-vatting bevestigd wmdt door 
art. 5 der voormelde wet, houdiende dat 
,,de leden" verplicht zij:n de acite van 
op,richting in .het daar bedoelde register 
te doen inschrij;ven, en het bestaan der 
Vereeniging aan tc kondigen, welke ver
plichting ook op de leden Tust bij ver

, anderingen in de voorwaarden e,n bij, verlen-
ging d·er Vereeniging in welk artikel met 
,,de leden" kennelijk zijn becl:oeld de ge
zamenlijke leden ; 

dat deze opvatting mede bevestigd wordt 
door het vereischte van mede-onderteeke
ning van de in artt. 11 en 12 der wet 

bedoelde verklaring door het bestuur, het
welk de blijkhare strekking heeft het feit 
van toetreding ot uittreding, ook tegenover 
de Vereeniging, te doen vaststaan; 

dat dus het betoog van appellante, dat 
de Vereeniging zich niet OP' de bo,ven
vennelde bepaling kan b1ewepen, faalt, en 
integendeel moet worden aangenomein, dat 
O()jk tegenover de VBreeniging, indien het 
feit, dat een lid zijn lidmaatschap ver
loren • heeft, heweerd wordt, dit feit, b1j 
ontkemuing harerzijrds, alleen op de voor
sohreven . wijze kan bewezen worden; 

0. dat de Vereeniging, door ovcrlegging 
van bovenvermelden staat bij repliek, zelf
standig bewezen heeft, dat OliviBr in No
vember 1905 lid is gewOTden van de Ver
eeniging, en ·dat ziJ1 op· hare tw,ee aan
deelen het hedrag van t212.54 heeft 
gestorl; 

dat, na deze bewijslevering, Olivier harer
zij•ds het bew'ijs had te leveren, cl:at ziJ door 
opzegging had opgehouden lid te ?:ijlll, doch 
de vereischte ver~laring betreffende haar 
lidmaatschap in den voormelden staat niet 
voorkomt; 

dat de voorme1de erlmntenri.s bi.r pLeidooi 
in -eersten aan!eg, hlij1kens het vonnis, .en, 
zooals dit nader is toegelicht door partijen 
bij het pleidooi voor het Hot hierin heeft 
bestaan, dat de Vereeniging erkent het 
bloote teit, dat er, in het be.gin van 
November 1909, h1ij, het hestuur een. b:r;,et is 
ingekomen van Olivier, waarin deze ver
klaarde haar lidma.atscihap op te zeggen, 
aa:n welke erkenteni.s eeMer werd toege
voegd, dat de Vereeniging ontkende, dat 
Olivier hierdoor had opgehouden lid te 
zijn; 

dat deze houcl:ing geheel "in overeen
sternming is met de, door d'e Vereeniging 
v66r en in het pr,oees ge,volgde, gedragsiijn, 
om Olivier als lid te blijven beschouwen,. 
en als · zoodani.g a:an te spreken tot be
taling; 

dat hi•er dus nie,t als een vaststaand 
foit, dat ge,en bewijs zou behoeven, het 
niet lid zijn van Olivier mag worden 
aang-enomen, maar ind·erdaad in het vonnis 
gebezigd is eene erkentenis der Vereeni
ging omtrent het feit der o,p,zP.gging als 
eernzijd,i,ge daad: van Olivier, hetwelk rooht
streeks verbanci. houdt met het punt in 
geschil, namelijk, het al .ot niet lid ge' 
bleven zijn; 

dat derhalve in het vonnis een bewijs-
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111iddel is gebezigd, 0111 tot oeslissing van 
dit gesohilpunt te geraken, buiten het 
eenige wettelijike bewijs111iddeI 0111, zijnde 
de verklaring in het regisler; 

0. dat ook het tuss<lhen partijen vast
staande feit, drnt op 26 ·Augustus 1911 
Olivier biJ het Kantongere<lht te Utrecht 
eene verklaring van OIJ;>'Z·egging van lid-
111aatschap heeft afgelegd, · geen gewicht 
in de schaal kan leggen, aangezien niet is 
geh!eken ctat het bestuur weigeraohtig was, 
0111 tot de inschrij1Ving in het register mede 
te werken, hetwe,]k volgens art. 14 van 
de wet op . de Cooperatrev,e Vere,enigingen 
een vereischte is, om zoodanige verklaring 
bij het Kantonger'eCJht van kraoht te doen 
zijn, terwijl het eenvoudig niet-voldoen aan 
een op·zeggirng bij, bTiet ni-et gelijik staat 
met weigering om deze verklaring iri' te 
schrij•ven; 

dat mi-tsdien mo,e,t. worden aangenomen, 
dat Olivier lid is geMeven van de ver
eeniging, •flll het dus, waar de beslissing 
der Rechtbank op dit punt - zij• het 
op andere gronden - in i-eder g,eval juist is, 
niet noodig is de beschouwingen in het 
vonnis omtrent het rechtskarakter van de 
verklaring, bedoeld in art. 13 der wet, 
nader te onderzoeken; 

dat de eerste grief. derhalve moet wor
den verworpen; 

0. enz., 
(Ned. Jnr.) 

14 November 1914. BESLUIT, tot aanvulling 
voor 1914 en 1915 van de bepalingen 
nope11s het visschen met den elger in de 
Waddenzee en de Zuiderzee en aangren
zende wateren. S. 530. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel ad interim 
van 27 October 1914 n°. 6328, afdeeling Nij
verheid; 

Gelet op de Visscherijwet (wet van 6 Octo
ber 1908, Staatsblad n•. 311), gewijzigd bij de 
wet van 8 Februari 1912 (Staatsblad n•. 66), 
op het Waddenzee-visscherijreglement (Ons 
besluit van 26 Juni 1911, 8/aatsblad n•. 161), 
laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit van 14 
April 1914 (Staatsblad n°. 174) en op het Zui
derzee-visscherijbesluit (Ons besluit van 26 
,l uni 1911, Sfaatsblad n°. 162), laatstelijk gewij
zigd bij Ons besluit van 1 October 1914 (Staats
blad n°. 468); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
10 November 1914, n°. 27); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 12 November 1914, 
n°. 6668, afdeeling Nijverheid; 

Hebben goeclgevonden en verstaan: 
Art. I. Met aanvulling in zoover van het 

voorgeschrevene in het Wacldenzee-visscherij
reglement en bet Zuiderzee-visscherijbesluit te 
bepalen, dat door clen inspecteur der visscherijen 
in het 2de en 3de district schriftelijk en tot 
wederopzegging vergunning kan worden ver
leend om binnen het tijdvak van het in wer
king treclen van dit besluit tot en met 31 De
cember 1914 en binnen clat van 1 Februari 
1915 tot en met 30 April 1915 te visschen met 
clen elger, waarvan de tusschenruimte der 
tanden nergens minder dali 12 rri.M. bedraagt. 

II. Dit besluit treedt in werking op den 
tweeden dag na dien der dagteekening van 
het Staatsblad en van de Staatscoitrant, waarin 
het is geplaatst. 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid
en Handel is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad en gelijktijdig in 
de Staatscourant zal worden geplaatst en waar
van afschrift l'lal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

's-Gravenhage, den 14den November 1914. 
WI L H ELM IN A. 

De Minister van .b'inancii!n, ad interim Minister 
van Landbouw, Nijverheid en Handel, 

TREUB. 

(Uitgeg. 18 Nov. 1914.) 

14 November 1914. BESLUIT, houdende verbod 
van uitvoer van: 

a. versch, gel'louten, gedroogd en gerookt 
spek; 

b. gesmolten en ongesmolten varkens- en 
rundervet, zoomede van mengsels van deze 
vetten onderling en met andere eetbare 
vetten. S. 231. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Overwegende, dat het in het belang van den 
Staat noodig is, den uitvoer van: · 

a. versch, gezouten, gedroogd An gerookt 
spek; 

b. gesmolten en ongesmolten varkens - en 
rundervet, zoomede van mengsels van deze 
vetten onderling en met and.ere eetbare vetten 
te verbieden; 

Gezieri de wet van 3 Augustus 1914 (Staat8-
blad n°. 344); 

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

32* 
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Nijverheid en Randel a. i. van 10 November 
1914, Kabinet Litt. um ; 

Den Raa.d· van State geboord (advies van 11 
November 1914 n•. 4); 

Gezien bet nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 13 November 1914, 
Kabinet, Litt. N 118 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
Eenig artikel. 

De uitvoer van: 
a. versch, gezouten, gedroogd en gerookt 

spek; 
b. geemolten en ·ongesmolten varkens- en 

rundervet, zoomede van mengsels van deze 
vetten onderling en met andere eetbare vetten 
is verboden van ·d,,n dag der afkondiging van 
dit Besluit. 

Wij behouden Ons voor dit verbod tijdelijk 
op te heffen of in bijzondere gevallen daarvan 
ontheffing te doen verleenen. 

Onze Ministers van Oorlog, van Financien 
en van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, 
ieder voor. zooveel hem betreft, belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afachrift zal 
worden gezonden aan qen Raad van State. 

's-Gravenhage, den 14den November 1914. 
WILHELlVIIN A. 

De Minister van Oodog, BosBOOM. 
De JJiinister van F'inancien, TREUB. 
De Min. van Landbouiv, Nijve1·heid en Handel a. i., 

TREUB, 
(Uitgeg. 14 Nov. 1914.) 

16 November 1914. BESLUIT, houdende nadere 
w1Jz1gmg van het Konin)dijk besluit van 
13 Februari 1892 (Staatsblad n°. 43), waar
bij aan de Vereeniging tot opvoeding en 
verpleging van idioten en acbterlijke kin
deren, gevestigd te Utrecht, vergunning is 
verleend,. om bet landgoed ,,'s Heerenloo" 
te Ermelo, tot een gesticht voor idioten in 
te richien. S. 532. 

WrJ WILHELMINA, ENZ .. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 13 November 1914, 
n•. 11449, afdeeling Volksgezondheid en Arm
,vezen ; 

Gelet, op de wet van 27 April 1884 (Staats
blad n°. 96), laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 27 Aprii 1912 (Staatsblad n°. 165) ; 

Heh ben goedgevonden e!l verstaan te bepalen : 
Eenig artikel. 

In bet eerste lid van artikel 2 van bet Ko
ninklijk besluit van 13 Februari 1892 (Staats
blad n•. 43), zooals dat artikel wordt gelezen 

ingevolge Ons besluit van 2 Juni 1913 (Staats• 
blad no. 200), wordt in de plaats van ,,383 
idioten, 305 mannen en 78 vrouwen", gelezen 
,,390 idioten, 309 mannen en 81 vrouwen". 

Onze Minister van Binnenlan_dsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenbage, den 16den November 1914. 
WILHELMINA. 

· · De Ministe,· van Binnenlandsche Zaken, 
CORT V. D. LINDEN. 

(Uitgeg. 1 Dec. 1914.) 

16 November 1914. .BESLUIT, tot vernietiging 
: van bet besluit van Gedeputeerde Staten 

van Zuidholland van 14· April 1914, n°. 
69/2,. waarbi.i aan A. VISSER te Rotterdam, 
een vergunning voor den verkoop van 
sterken drank in het klein voor gebruik 
ter plaatse van verkoop alleen aan logeer
gasten is geweigerd. S. 533. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep; ingesteld door 
A. VrssER, te Rotterdam, tegen het besluit 
van Gedeputeerde Staten van Zuidbolland van 
14 April 1914, B, n•. 474 (2de afd.), G. S. n°. 
69/2, waarbij hem vergunning is geweigerd 
voor deu verkoop van sterken 'drank in bet 
klein voor . gebruik ter plaatse· van verkoop 
alleen aan logeergasten in het benedenboek
lokaal van bet pand Breede Hilledijk 217, al
daar; 

Den Raad van State, afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, geboord, advies van 14 
September 1914, .n°. 278 ; 

Op de voordracbt van Onzen Minister van 
Binnenlandscbe Zaken van 13 November 1914, 
n°. 9492, afdeeling Volksgezondbeid en Arm
wezen; 

Overwegende : dat Gedeputeerde Staten de 
gevraagde vergunning bebben geweigerd uit 
overweging, dat niet gebleken is, dat appellant 
zijn gewoon beroep maakt van bet verscbaffen 
van nachtverblijf aan reizigers en vreemde
lingen, waaruit volgt, dat de inricbting · geen 
werkelijk logement is; 

dat van bet besluit van Gedeputeerde Staten 
de appellant hij Ons in beroep is gekomen, 
met verzoek, bet besluit van Gedeputeerde 
Staten te vernietigen en de gevraagde ver
gunning alsnog te verleenen, daarbij aanvoe
rimde, dat bij zicb met bet besluit van Gede
puteerde Staten niet kan vereenigen, doar bij 
juist voor bet meerendeel aan vreemdelingeri 
nacbtverblijf verscbaft ; . 

Overwegende, dat vaststaat, dat bet perceel, 
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waarin zich de· localiteit bevindt, waarvoor ·de 
vergunning gevraagd wordt, een logenient is.in 
den zin der Drankwet, en dat op grond van 
art. 9, cerste lid, in verband inet art. 2, zevende 
lid, dier wet, geen rede:1 tot weigering vim de 
vergunning mag worden ontleend aan de' om
standigheid. dat die localiteit niet uitsluitend 
tot het gebruik door logeergasten bestemd is 
en dat dus de gevraagde vergunning -behoort 
te worden vetleend ; · 

Gezien de Drankwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Gedeputeerde Staten van Zuidholland van 
14 April 191<:c, n°. 69/2, aar. A. VISSER, te 
Rotterdam, alsnog vergunning te verleenen 
voor den verkoop van· sterken drank in het 
klein voor gebruik ter plaatse van verkoop 
alleen aan Jogeergasten in de beneden-lokaliteit 
van het perceel Breede Hilledijk n°.':ll 7, aldaar, 
groot 31,67 M2 • 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad en te gelijk met de in 
hoofde dezes vermelde voordracht van Onzen 
genoemden Minister in de Nederlandsche Staats
courant zal worden geplaatst en waarvan af
schi'ift zal worden gezonden aan den Raad van 
State, afdeeling voor de geschillen van bestuur, 

's-Gravenhage, d·en 16den November 1914. 
WILH!l]LJ\HN A. 

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

(Uitgeg. l Dec. 1914.) 

16 Nove1nbei· 1914. BESLUIT, houdende' verbod 
van uitvoer van pyriet. S. 534. 

WrJ WILHELMINA, 'ENZ. 
Overwegende, dat bet in het belang van den 

Staat noodig is, den · uitvoer van pyriet te 
verbieden; 

Gezien de Wet van 3 Augustus 1914 (Staatsblad 
no. 344); · 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Oorlog, van. Financien en . van Landbouw, 
:Nijverheid en Handel a. i. van 13 November 
1914, Kabinet, Litt. p11s ; 

.:)en Raad van State gehoord (advies van 
14 November'l914, n°. 6); · · · 

Gezien het nader rapport van Onze voor
Iioemde Ministers van 16 November 1914, 
Kabinet, Litt.- La. R119 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
Eenig artikel. · 

De nitvoer van pyriet .is verboden van den 
dag der afkondiging van dit Besluit. -· 

Wij behouden Ons voor clit verbod tijdelijk 
op te heffen of; fa : bijzoildere gevallen daar
van ontheffing te cloen verleenen. 

Onze Ministers ·van· Oorlog,' van· Financieil 
en van Landbouw, Nijverhdd en Handel zijn; 
ieder voor zooveel hem betreft, ·belast · met de 
uitvoering van dit besluit,- dat in het .Staats~ 
blad zal warden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan deri Raad V'.an State. 

's-Gravenhage, den 16den November 1914. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlo,q, 
De Minister van Financiiin, 

BosllOOM, 
TREUB. 

De 111 in. van Landbouw, Nijverheid eii Haiidel a.i., 
TREUB. 

(Uitgeg. 16 Nov. 1914;f · 

16 November 1914. BEsLUIT, houdende verbod 
van ·uitvoer van ·,qasolie en benzine. S. 535. 

(Tekst ,als S. 534.) 

16 November 1914. BEsLUIT, hoi.tdende verbod 
van uitvoer van beenderen. S. 536. 

(Tekst als S. 534.) 

16 November 1914. 'MISSIVE van den Minister 
van Binncnland~che Zaken aan de Com
missarissen der Koiiingin, betreffende at
testatien de vita. 

Het is gebleken, dat verschillende voogdij
raden ernstig bemoeilijkt worden in de ont
vangst van hun bij rechterlijk vonnis toegekende 
gagementen en pensioenen van gewezen kolo
niale militairen, door onwilligheid van de 
veroordeelde gegageerden of gepensionneerden 
om zich ter gemeenteliecretarie e~ne attestatie 
de vita te verschaffen en die .in te · leveren bij 
den betrokken betaalmeester: 

De Minister van Kolonien heeft mij na overleg 
met de Ministers van Financien en van Justitie 
verzocht voorschriften· te geven om die be
moeilijking te doen eindigen. Mitsdien h:eb 
ik de eer U H.E.G. te verzoeken de Burge
meesters in Uwe provincie uit te noodigen te 
willen zorgen, dat nagemelde regelen in acht 
worden gen.omen. 

1°. Wanneer, blijkens mededeeling _van een 
voogdijraad, de kennisgeving aan bet bepar
tement is gedaan dat een gepensionneerde of 
gegageerde de uitkeering, waartoe hij is ver
.oordeeld, niet geregeld voldoet, wordt aan 
hemzelf geen attestatie de vita meer uitgereikt, 
maar worde elk kwartaal ambtshalve vast
gesteld of de man nog leeft en indien dit het 
geval blijkt een · attestatie de vita alleen aan 
den betrokken voogdijraad afgegeven; 
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· 20. Wanrieer v'oogdijraden er om verzoeken 
worden ook attestatien de vita over reeds ver
streken kwartalen afgegeven, als het blijkt 
dat de man op den lsten dag van het betrokken 
kwartaal nog leefde. 

30. Bij verhuizing van den gegageerde of 
gepensionneerde naar een andere gemeente 
wordt aan het bestuur dier gemeente kennis 
gegeven dat te zijnen opzichte gehandeld moet 
worden als sub 1°. en 20. is vastgesteld. 

4°. Den gegageerde of gepensionneerde ware 
bU verzoek om inlichting mede te deelen, dat 
de betrokken betaalmeester hem tegen qui
tantie het hem toekomend gagement of pen
sioen zal uitkeeren, wanneer het aan den voog
dijraad toekomend gedeelte zal zijn opge
vorderd. 

De 11:[inister van Binnenlandsohe Zaken, 
Voor den Minister, 

De Seoretaris-Generaal, J. B. KAN. 

17 November 1914. BESLUIT, houdende verbod 
van uitvoer van koperlegeerin_qen. S. 537. 

(Tekst als S. 534.) 

17·Noveniberl914. BESLUlT, houdende bepaling 
van het tijdstip van inwerkingtreding der 
Weduwenwet voor de Rijkswerklieden 1914. 
s. 538. 

Bepaald op 1 .Tam,m·i 1915. 

18 November 1914. BESCHIKKING van den Mi
nister van Oorlog tot uitvoering van het 
besluit van 10 October 1914, betreffende 
tegemoetkoming in de reiskosten van mili
tieplichtigen, houdende machtiging tot af
wijking van het K. B._ van 14 ~laart 1912, 
Staatsblad n°. 99. 

§ 1. Aan hen, die gedurende de11 tijd, ilat 
het leger op voet van oorlog is, bij de militie 
te land zijn of alsnog worden ingelijfd op den 
voor hunne inlijving bepaalden dag en ten be
hoeve van hunne ·opkomst. ter inlijving zich 
van eene plaats in het buitenland naae de plaats 
van inlijving moesten of zullen moeten begeven, 
wordt desverlangd en naar de regelen, in de 
volgende paragrafen vervat, het voile bedrag 
der reiskosten vergoed. 

§ 2. ~ iet in aanmerking wordt genomen de 
duur van het aan de opkomst voorafgegane 
verblijf buitenslands en evenmin, of de loteling 
!II dan niet bij machte is of was om· de reis zelf 
te bekostigen. 

§ 3. De vergoeding wordt toegekend t0t ten 
hoogste het bedrag der reiskosten, noodig om, 
in de laagste klasse, de reis te maken met die 

middelen van vervoer, waarmede de reis het 
minste aantal dagen duurt. 

§ 4 . .A.an hem, -die reeds een tegemoetkoming 
in de reiskosten heeft genoten, wordt desver
langd alsnog vergoed hetgeen bij naar boven
staande rAgelen meer zou kunnen ontvangen. 

§ 5. De tijdelijke uitbreiding, in de vorige 
paragrafen gegeven aan het recbt op tegemoet
koming, verleend bij het Koninklijk besluit van 
4 Maart 191:i (Staatsblad n°. 99) brengt geen 
verandering ten aanzien van de tegemoetkoming 
in de kosten van voeding en huisvesting gedu
rende de reis. In zoover echter laatstbedoelde 
kosten bij vervoer per boot in de kosten der 
reis zijn begrepen, kan het gehcele bedrag van 
deze kosten worden vergoed. 

§ 6. De toekenning en de uitbetaling of toe
zending van de vergoeding gescbiedt door den 
burgemeester door wien de oproeping ter inlij
ving is gedaan. De burgemeester handelt zoo
veel mogelijk naar de bepalingen van de be
schikking van den Minister van Oorlog van 
6 April 1912, afdeeling. M. en L., n°. 175. 

Hij, die. na reeds te zijn ingelijfd, eene ver
goeding wenscht te ontvangen als in cle voor
gaande paragrafen bedoeld, moet den burge
meester alsnog zooveel mogelijk _aantoonen van 
welke plaats in het buitenland hij de reis heeft 
moeten aanvangen, en verder de inlichtingen 
verschaffen, welke noodig zijn ter beoordeeling 
van de aanspraak op vergoeding. 

De commandeerende-officieren worden uitge
noodigd, deze bepalingen onder de aandacht te 
brenge!) van de manschappen der lichting 1914, 
die op 11 Augustus 1914 zijn ingelijfcl. 

De Minister van Oorlo,q, BosBOOM. 

19 November 1914. WET, tot aanvulling en ver
ho0ging·van het zesde hoofdstuk cler Staats
begrooting voor het dienstjaar 1914. S. 539. 

Bij deze wet wordt de omschrijvingvan twee ar
tikelen gewijzigd en wordt een artikel verboogd. 

Ten gevolge van bedoelde verhooging wordt 
het totaal van cle Illde onderafdeeling der lste 
afdeeling, het totaal der lste afdeeling en het 
eindcijfer van het VIde hoofdstuk der Staats
begrooting voor 1914 verhoogd met f 25,800. 

20 Nove1nbe1· 1914. BESLUIT, ter bekendmaking 
van den tekst van het Koninklijk besluit van 
22 December 1~05 (Staatsblad n°. 355), bou
dende vaststelling van een Reglement voor 
de Algemeene Landsdrukkerij, zooals clie 
is gewijzigd bij de Koninklijke besluiten 
van 10 Juni 1913 (Staatsblad n°. 27l)en van 
22 October 1914 (Staatsblad n°. 503). S. 540. 
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WIJ WlLHELMlNA., ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister. van 
Biri.nenlandsche Zaken .van 16 November 1914, 
n°. 10694, afdeeling Algemeen Secretariaat en 
Ccimptabiliteit; 

Gelet . op Onze besluiten van 22 December 
1905 lSfaatsblad n°. 355), van 10 ,Tuni 1913 
(Staatsblacl n°. 271) en van 22 October 1914 
( Staatsblad n °, 503) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
den tekst van Ons besluit van 22 December 

1905 (Slaatsblad n°. 355), houdende vaststelling 
van een Reglement voor de Algemeene Lands
drukkerij, zooals die bij Onze. hierboven ver
melde besluiten van 10 ,Juni 1913 '.Staatsblad 
n°. 271) en van 22 October 1914 (Staatsblad 
n°. 503) is gewijzigd, algemeen bekend te ma
ken door bijvoeging van dien gewijzigden tekst 
in zijn geheel bij dit besluit. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 20sten November 1914. 
WILHELMINA.. 

De .Minister vaii Binnenlandsche Zaken, 
CORT V. D. LINDEN. •' 

(Uitgeg. 28 Nov. 1914.) 

TEKST van het Koninklijk bP,sluit van 22 
Decenibei· 1905 (Staatsblad n°. 355), hou
dende vasisfelling van een Reglenient voor 
de Alge1neene Landsdrukkerij zooals .die is 
gewijzigcl ·bfj de Koninklfjke besluifen i•an 
10 Juni 1913 (Staatsblad n°. 271) en van 
22 .Octobei· 1914 (Staatsblad n°. 503). 

REGLEMENT VOOR DE ALGEMEENE 
LA.N DSDRUKKERIJ. 

.ALGEMEENE, :BEP.ALINGEN. 

A.rt. 1. De Algemeene Landsdrukkerij is 
bestemd tot het verrichten van drukwerk en 
wat daarmede samenhangt, ten behoeve van 
het Rijk en van Rijksinstellingen; zoomede van 
de provinciale besturen. 

Te 's-Gravenhage gevestigde Rijks-autori
teiten, colleges, administratien en iiistellingen 
zijn verplicht het door hen benoodigd druk
werk op te dragen aan de Algemeene Lands
drukkerij, voor zoover deze over de vereischte 
hulpmiddelen beschikt. Deze gehoudenheid 
bestaat niet ten aanzien van drukwerk voor 
rechterlijke behandeling van strafzakon. 

2. Indien de Algemeene Landsdrukkerij 
niet in staat is het haar opgedragen werk bin
nen den verlangden tijd op te leveren, wordt 

daarorntrent eene schriftelijke verklaring door 
den directeur dier_ instelling afgegeven. In dat 
geval zijn de in het tweede lid van art.· 1 be
doelde person en en lichamen bevoegd van_ eene 
particuliere drukkerij gebruik te maken; te 
zijper tijd rrioc_t nochtans uit eene schriftelijke 
verklaring van de bevoegde autoriteit blijken, 
dat het_ werk binnen den aanvankelijk bepaal
den: tijd is opgeleverd. 

3. Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
stelt de voorwaarden vast waaronder, op den 
voet van art. 1, aan de Algemeene Lands
drukkerij het verrichten van drukwerk wordt 
opgedragen. 

4. Indien en voor zoover daarvoor betaling 
wordt gevorderd, gelden de Koninklijke be
sluiten van 14 Januari 1895 (Staatsblad n°. 7) 
en van 28 Januari 1895, n°. 8, zoomede de 
wijzigingen welke daarin mochten gebracht 
worden. 

5. De Algemeene Landsdrukkerij is, on
verminderd het bepaalde in art. 1, belast met 
het beheer, . de uitgifte, de expeditie en het 
debiet van de Nederlandsche Staaiscourant,. van 
de Bijlagen dier courant en van de plans en 
de lijsten der Staatsloterij, met de expeclitie 
en het debiet van het Staatsblad, zoomede met 
de correctie, de expedi tie en het de biet van de 
Gedrukte Stukken en van het V erslag der 
Handelingen van de Staten-Generaal en de 
Bijlagen op dat Verslag. 

A.an de. Inrichting kan bovendien de uitgifte 
en het debiet van andere van Regeeringswege 
voor, het publiek verkrijgbaar gestelde stukken 
worden opgedragen. 

Voor zooveel de dienst het toelaat, kan zij 
zich ook met de correctie van andere dan de 
in het eerste lid bedoelde, ter A.lgemeene 
Landsdrukkerij gedrukte stukk_en belasten,-

TOEZICHT. 

6. De A.lgemeene Landsd.rukkerij staat:o.ns 
der het oppertoezicht van Onzen Minister- van · 
Binnenlandsche Zaken. 

7. Er is eene Commissie v~n Toezicht, be
staande uit vijf leden, ,belast .met.bet toezicht 
op het zakelijk en financieel behe~I: d~r in
richting. 

De leden der Commissie. ~orden door Ons, 
op daarbij te stellen voorwaarden en op voor
dracht van Onzen Minister van Binnenland
sche Zaken. benoemd, met aanwijzing van den 
voorzitter en den secretaris .. 

A.an heIJ wordt steeds gereede toegang. tot 
de lokalen_ der inrichting en inzage van de 
kas, van de boeken, registers en besch_eiden 
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verleend en de verlangde voor!ichting door 
den directeur en het verder person eel verstrekt. 

Belangrijke aankoopen, waaronder die van 
werktuige:Q en materialen, benoeming, schor
sing eri ontslag van ambtenaren, beambten en 
werklieden, zoomede wijzigingeii in de loon
regeling en geschillen, van welken aard' ook, 
worden aan het oordeel der commissie onder
worpen. 

Zij brengt daarover advies uit aan Onzen 
Minister van Binnenlandsche Zaken, die in 
hoogste iustantie beslist. Zij vergadert in een 
der lokalen van de Algemeene Landsdrukkerij 
zoo dikwijls als zij het noodig zal oordeelen. 
De oproeping tot de vergaderingen geschiedt 
door den voorzitter. 

8. Het personeel der Algemeene Lands-
drukkerij bestaat uit: 

1 °. een directeur ; 
2°. een onder-directeur; 
3°. administ1;atief personeel, bestaande nit: 

hoofdcommiezen, commiezen, adjunct-commie
zen, klerken, schrijvers op jaarloon en een 
ambtenaar, belast met het toezicht op de com
mercieele boekhouding; 

4°. een algemeen bedrijfs-cl:ief en meester
knechts; 

5°. beambten en werklieden. 
Met machtiging van Onzen Minister van 

Binnimlandsche Zaken lmnnen, 'op de door 
dezen te bepalen voorwaarden, personen be
neci.eri den 16-jarigen leeftijd, door den direc
teur, als leerling, zoomede het noodige tijde
lijke per·soneel in dienst worden genomen. 
Onze voornoemde Minister voorziet het per
soneel, voor zooveel · noodig, van instructien. 

9. De ambtenaren, bedoeld in artikel 8, 
sub 1° tot 4°, worden door Ons benoemd en 
ontslagen, met uitzondering van de klerken 
en de schrijvers op jaarloon, welker benoeming 
en ontslag geschiedt door Onzen Ministe·r van 
Binnenlandsche Zaken. 

Op. den dag van ingang der benoeming van 
de hierbedoelde ambtenaren vangt tev·ens het 
genot der bezoldiging aan. . 

De klerken worden bij eerste aanstelling be
noemd uit sollicitanteri•, die in het bezit zijn 
van het diploma van voldoend afgelegd examen. 
ArtikeL 6 van het Koninklijk besluit van 21 
April 1913 (Staatsblctd n°. 136) is hierbij van 
toepassing. De klerken kunneri· door Onzen 
voornoemden · .Minister worden geschorst, al 
dan niet met stilstand van wedde. 

De beambten en werklieden, bedoeld in 
artikel 8, sub 5°, worden aangesteld en ont
slagen door den directeur, na verkregen mach-

tiging van Onzen voornoemden Minister. Zij 
kunnen, behoudens goedkeuring van dien 
Minister, door· den directeur worden geschorst; 
al dan· niet met stilstand van loon. 

10. Het vaste personeel legt bij zijne in
diensttreding schriftelijk een eed of belofte af, 
waarvan het formulier door Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken wordt vastgesteld. 

11. De jaarlijksche bezoldiging van het 
personeel bedraagt voor :-

den directeur, ten minste f 3000 en ten 
hoogste f 4500, benevens. vrije woning, ·vrij 
vuur en licht. Bij' gem is daarvan wordt hem 
eene· vergoeding van f 500 's jaars toegelegd; 

den onder-directeur, ten minste f 2000 en 
ten hoogste f 2900; 

de hoofdcommiezen, ten minste f 2400 en 
ten hoogste f 2900 ; 

de commiezen, ten minste f 1800 en ten 
hoogste f 2300 ; 

de adjunct-commiezen, ten minste f 1200 en 
ten hoogste f 1700; 

de klerken, ten minste f600 en ten hoogste 
f 1100; 

de schrijvers op jaarloon, ten miuste f 600 
en ten hoogste f 1200 ; 

den ambtenaar, belast met het toezicht op 
de commercieele boekhouding, f 500; 

den algemeen bedrijfs-chef, ten minste f 1800 
en ten hoogste f 2500 ; 

de meesterknechts, ten minste f 1100 en ten 
hoogste f 1800; 

de beambten en werklieden, ten minstef 312 
en ten hoogste j 1248. 

Het voor de beambten en werklieden be
paalde maximum-loon kan met het aan over
werk verdiend loon worden overschreden. 

12. 1. De bezoldiging van het in artikel 8, 
sub 3, bedoelde administratief personeel wordt, 
bij bekwaamheid, geschiktheid en dienstijver, 
verhoogd als volgt: 

voor de hoofdcommiezen, na twee, vier eri 
zes jaren dienst in dien rang, .tot/2600,f2800 
en f 2900 's jaars; 

voor de commiezen, na anderhalf, drie, vier 
en een half, zes en acht jaren dienst, sedert 
het tijdstip, waarop zij voor het eerst in. het 
genot eerier bezoldiging van f 1800 zijn ge, 
tredeJi, tot f 1900, f 2000, j' :dlOO, f 2200 en 
f 2300 's jaars; 

voor de adjunct-commiezen na een, twee; 
drie, vijf en zeven jaren dienst in dien rang, 
tot f 1300, f 1400, f 1500, f 1600 en f 1700 
's jaars; 

voor de klerken, na een. twee·, vier, zes en 
acht jaren in dien rang of als tijdelijk schrijver 
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doorgebracht, tot .f 700, f 800, f 900, f 1000 
eh f 1100 's jaars; ongeacht of zij v66r, ,het in 
werking treden·van dit besluit den rang had
den van eerste- of. tweede-klerk; · 

voor de schrijvers op jaarloon, na elk jaar 
dienst als zoodanig of als tijdelijk schrijver 
doorgebracht; met f 50 tot het maximum van 
f 1200 ·zal zijn bereikt. 

2. Bevordering in rang geschiedt bij keuze. 
Onverminderd de mogelijkheid om in hij

zondere omstandigheden vroeger te worden 
hevorderd, worden de klerken,. wanneer zij 
daarvoor wegens hunne hekwaamheid, geschlkt, 
heid err•dienstijver in aanmerking komen, ·na 
gedurende een jaar het maximiim-traktement 
van klerk gen·oten te hehhen, ·hevorderd tot 
adjunct-commies. Dit is niet van toepassing 
op klerken, die zijn aangEJsteld, zonder te heh· 
hen voldaan aan het.daartoe afgenom·en examen 
of aan een daarmede door Om-:en Minister van 
Binnenlandsche Zakeu gelijkgesteld examen. 

De hezoldiging van laatsthedo.elde klerken 
wordt, drie j:iar na het hereiken van de maxi
mum-hezoldiging, verhoogd met f lUO, na nog
maals drie jaar andermaal met J 100 en na 
wederom drie jaar nogmaals met j 100, mits 
hun ijver. en , toewijding . niets te wenschen 
overlaten, ' 

s: · De .hezoldiging van adjuuct-commiezen 
en van commiezen,. die de maximum-bezol
diging, aan · hun rang verhonden, hehhen be-• 
reikt en die, omdat de hun opgedragen taak 
hen niet in aanmerking doet komen voor he
vordering in hun rang, ·moeten gehandhaafd 
blijven, wordt, indien hun ijver · en toewijding 
niets te wenschen ·overlaten, drie jaar na het 
hereiken van de maximum-hezoldiging, ver• 
hoogd met f 100 en na nogniaals drie jaar 
artdermaal met f 100. 

4. Gaat de henoeming in op . een andereii 
dan den eersten dag van een kalenderkwartaal, 
dan worden de gestelde tijdvakken ge'acht aan 
te vangen met den eersten dag van het on• 
middellijk daarop volgende· kwartaal. 

5. De .tijd, gedurende welken, krachtens 
wettelijk voorschrift, verlof .wordt genoten ter 
vervulling ,van militairen dienstplicht, komt 
van rechtswege in aanmerking als diensttijd, 
geldig voor · de in dit artikel hedoelde perio
dieke traktementsverhoogingen. 

Als diensttijd hlijft. huiten aanmerking de 
tijd, gedurende · welken ·de amhtenaar is ge
schorst,.alsmede die hniten hezwaar van's Rijks 

.-schatkist met verlof· doorgehracht, indien het 
verlof !anger dan een jaar achtereenvolgens 
geduurd heeft, of verleend is. op een vrijelijk 

door den amhtenaar • gedaan verzoek "iil zijn 
persoonlijk belang, . 

Wij behouden Ons nochtans · voor om in 
gevallen, waarin een verlof voor !anger dan 
een jaar achteteenvolgens in 's Rijks helang 
verleend wordt, te hepalen, d.at de tijd van 
dat verlof · als diensttijd in aanmerkitig zal 
komen. · 

De in heide voorgaande leden voorkomende 
hepalingen hlijven huiten toepassing op· ver
loven welke v66r · den- 80sten Juli 1909 zijn 
verleend.' 

6. Tenzij · er reden · is om diemi.angaande 
anders te handelen, wordeti, . voor het geval 
dat een of meer verhoogingen,onthouden war

. den, de verdere periodieke verhoogingen zoo.' 
veel later toegekend, als de laatste onthouding 
heeft geduurd. 

7: Behalve de voorgesehreven periodieke 
verhoogingen, kunnen tot het maximuin, ,voor 
den rang vastgesteld, ook andere traktements
verhoogingen worden verleend, wanneer zij in 
het belang· van den dienst· wemchelijk zijn. 

De aldrts verhoogde bezoldiging; alsmede 
traktementsverhooging, v66r het in werking 
treden van· dit hesluit toegekend, wordt; zoo 
.daaromtreµt niet anders wordt· beschikt, voor 
toekenning van de naaste en de daarop vol
gende periodieke verhoogingen be·schouwd als 
:verkregen. door regeltnatige periodieke verhoo
ging, na den daarvoor gevorderden diensttijd. 

Het vorig lid is eveneens van toepassing 
voor het· geval, dat hij.·de benoeming eene 
hoogere dan de aan •den rang verbonden mini
mum-bezoldiging is of wordt toegekend. 

8 .. Is de bezoldiging niet bepaald op een 
bedrag, dat door regelmatige· periodieke

0 

ver
hoogilig kan warden verkregen, dai:t wordt hij 
de eerstvolgende periodieke verhooging het 
;verschil aangezuiverd. 

9. Voor zoover de hezoldiging van de bij 
het iri werking treden van dit hesluit in dienst 
zijnde amhtenaren lager is :dan zij haar de ge: 
stelde regels zou kunnen hedragen, wordt zij, 
behoudens de gestelde·voorwaarden voor trak
tementsverhooging, verhoogd tot het bedrag, 
·dat volgens· de schaal ·der. periodieke· verhoci
gingen onmiddellijk v0lgt op de genoten be
zoldiging. Telkens na verloop van een jaar 
wordt op gelijke wijze en onder gelijke voor
waarden de bezoldiging verhoogd, totdat. zij 
het in artikel. 11 bedoelde maximum heeft 
bereikt. 

10. De thalis in dienst zijnde klerken, 'die 
ten gevolge van de toepassing van Onze be
sluiten van 22, Juli• 1903·(Staatsblad n°. 215) 

J 
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en 9 Mei 1906 (Staatsblad n•. HO), eerder het 
maximum-traktement, verbonden aan den rang 
van eerste-klerk, zouden hebben bereikt; dan 
volgens· de regels in dit artikel voor de klerken 
gesteld komen voor periodieke verhoogingen 
in aanmerking op den voet, zooals znlks in 
het laatste aangehaalde thans ingetrokken 
Roninklijk besluit was bepaald, totdat ··het 
maximnm-traktement van fllOO voor klerk is 
bereikt. 

il. Tijdelijke diensten blijven voor de toe, 
passing van de in dit artikel bedoelde perio
dieke verhoogingen bniten Tekening. · 

12. Boven en behalve de voren omschreven 
verhoogingen lmnnen boven het maximum
traktt>ment, voor den rang vastgesteld, per
soonlijke traktementsverhoogingen worden toe
gekend aan de administratieve ambtenaren, 
wegens den hun opgedragen meer belangrijken 
wer_kkring, zoomede aan. de administratieve 
ambtenaren, die zich gedurende hun langen 
diensttijd onderscheiden hebben, mits de hier
voor · benoodigde gelden op de begrooting der 
Algemeene Landsdrukkerij voor dit doel zijn 
beschikbaar gesteld; 

Ten aanzien van deze. verhoogingen wordt 
beschikt door· Ons bij gemotiveerd besluit: 

13. De toekenning van alle overige in dit 
artikel bedoelde traktementsverhoogingen ge
schiedt door Onzen Minister van Binnenland
sche Zaken. 

·De· traktementen van den algemeen bedrijfs
chef en, van de meesterknechts, alsmede de 
loonen en de opklimming in de verschillende 
rangen van de beambten en werklieden worden, 
met inachtneining der gestelde grenzen en de 
daarbij voor overwerk gemaakte uitzondering; 
geregeld door Onzen voornoemden Minister. 
Het genot van vrije woning kan in de plaats 
treden van een door genoemden Minister te 
bepalen deel der bezoldiging. 

13. De·directeur der Algemeene Landsdruk
kerij is belast met-het beheer,van en de leiding 
der werkzaamheden aan de in rich ting;. alsmede 
met het gezag. over het verder person eel. 

Bij ontstentenis of ziekte wordt bij vervangen 
door den onder-diredeur. o.f op de,.door Onzen .· 
Minister van Binnenlandsche Zaken aan te 
geven wijze. 

14. Vervallen. 

~IATERIEEL EN FINANCIEEL BEHti;ER EN 

VERANTWOORDING. 

15. Werktuigen, drukmaterieel en gereed
schappen worden, naar gelang Onze ~linister 
van Binnenlandsche Zaken zulks beslist, al 

dan niet bij openbare aanbesteding aangeschaft. 
Zijne niachtiging wordt vereischt voor het te 

gelde maken van niet meer bruikbare goederen. 
16. J aarlijks woi'dt, onder dagteekening van 

31 ·December, door den directeur der Alge
meerie Landsdrukkerij een -inventaris opge
maakt van het ter Algemeene Landsdrukkerij 
voorhanden pa pier en . van de werktuigen -en 
gereedschappen. 

· De· inventaris -wordt zoodanig ingericht, dat 
daaruit blijkt: 

a. ile hoeveelheden op den jongstleden 1 
Januari voorhanden; 

b. het in het · jaar aangekochte, blijkens de 
daarvan ingediende declaratien; 

c. de hoeveelheden, welke blijkens de last
brieven in het jaar zijn afgeleverd; 

cl. de voorwerpen en hoeveelheden ·materieel, 
welke blijkens de processen-verbaal of andere 
bescheiden zijn te gelde gemaakt; 
. e. het versleten gedeelte- van het materieel, 

door den dirccteur te goeder· trouw op te 
geven, en 

f: de toestand van het materieel, de werk
tuigen en gereedschappen. 

·op dien inventaris worden niet vermeld : 
a. drukmaterialen, als: -machine-olie, druk

inkt, rollenspecie, potasch, stijfsel, touw en 
dergelijke artikelen van mindere waarde ; 

b. we.rktuigen en gereedschappen van geen 
duurzamen of blijvenden aard. 

Van dien inventaris worden v66r 15- Sep
tember van het jaar volgende op dat, waarover 
die loopt, drie exemplaren gezonden aan Onzen 
Minister van Binnenlandsche Zaken, door dezen 
onderzocht en,· voorzien van een bewijs van 
goedkeuring, v66r 1 November bij de Alge
meime· Rekenkamer overgebr'acht. 

17. Van de drukwerken, met welker debiet 
de Algemeene Landsdrukkarij is belast, worden 
geen exem1,laren kosteloos afgegeven dan 
krachtens machtiging van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken. 

Geen advertentien worden in de Nederland
sche Staatscoi<rant kosteloos opgenomen, dan 
die waarvan de kostelooze plaatsing bij de wet 
hevolen of ,door· On_zen · :Minister van Binnen
landsche Zaken toegestaan is. · 

18. Voorhet geldelijk beheer, voortvloeiende 
uit de toepassing van . artikel 5, gelden de 
voorschriften van de artikelen 19 tot en met :l5. 

19. De directeur der ·Algemeene Lands
drukkerij zorgt voor de tijdige en geregelde 
invordering van het verschuldigde voor de door . 
hem gedane leveringen. en ·geplaatste adver
tentien. 
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Hij zendt daartoe eene rekening : 
10. voor de kosten van geplaatsto adv·erten

tiiin daags na de plaatsing. Wordt eene adver
tentie meer dan eens geplaatst, alsdan daags 
na de laatste plaatsing. Deze rekening wordt 
verhoogd met de kosten van de exemplaren 
der courant, die geleverd zijn aan ·dcngcne die 
de opname der advertentie heeft verzocht; 

:l". voor . abonnementen- op,--zoomede- voor 
losse nummers van de Nede·rlandsche Staats
courant, het Verslag der Handelingen van de 
Staten-Generaal, de· Bijlagen van dat Versla·g, 
de bijlage der Nederlandsche Staatscou1'ant. be
vattende de fabrieksmerken, alsmede voor de 
geleverde stukken van de Kamers der Staten
Generaal die voor het publiek verkrijgbaar 
zijn gesteld, binnen 14 dagen na ufloop van 
elk kwartaal ; 

3°. voor abonnementen op, en voor losse. 
nummers van het Staatsblad binnen 14 dagen 
na afloop van ieder jaar ; 

4°. voor de plans en lijsten der Staats
loterij en voor de op die lijsten· geplaatst'l 
advertentien binnen 10 dagen nu afloop der 
loterij, waartoe die plans .en .Jijsten betrekking 
hebben; 

5°. voor geleverde werken, ingevolge het be
paalde in artikel 5, tweede lid, binnen eene 
maand na de levering. 

Voormelde rekeriingen worden gezonden : 
die sub 1°. bedoeld, aan hen die de plaatsing 
der advertentien hebben gevraagd; die sub :J0 ., 

3°., 4°. en 5°. bedoeld, aan de postdirecteuren, 
voor zoover de levering door_ hunne tusschen
komst heeft plaats gehad, en wat de overige 
schuldenaren betreft, ·rechtstreeks. 

Voor het verschuldigde voor geplaatsteadver
tentien, zoomede voor. geleverde couranten en 
andere drukwerken in artikel 5 omschreven, 
ten behoeve van de Kamers der Staten-Gene
raal, den Raad van State, de Algemeene Reker.
kamer, de Departementen van Algemeen Be
stuur, de Provinciale Besturen, en voorts ten 
behoeve van administratien waarvan .de kosten · 
komen ten. laste der Staatsbegrooting, worden 
voor advertentien rekeniligen gezonden in 
duplo, en voor gedane leveringen, declaratien 
in den gebruikelijken.vorm in triplo. 

20. De directeur ziet toe,. dat de in het 
vorig a1-tikel bedoelde rekeningen worden be
taald binnen eene maarnl na hare verzending. 
Indien de voldoening·.niet binnen dien termijn 
plaats heeft, wordt door hem over bet ver
schuldigde per.quituntie beschikt. In dat ·geval 
wordt. ten behoeve van den schuldenaar· geen 
levering meer gedaan en geen advertentien 

meer geplaatst voor en al eer het verschul
digde is voldaaJi. 

Dit artikel is niet van toepassing ten aan
zien van geplaatste advertentien en gedane 
leveringen ten behoeve van de aan het slot 
van artikel 19 genoemde college's, autoriteiten 
en administratien. 

21. Ter Algemeene Landsdrukkerij wordt 
gehonden een dagregister, waarin van dag·tot 
dag worden geboekt: 

a. alle ontvangsten, en wel in dier voege, 
dat blijkt het bedrag ontvangen ter v.ake van: 
1 °. het .debiet van de Nederlandsche Staatscou'. 
ran:t,- het Verslag der Handelingen van de 
Kamers der Staten-Generaal en de Bijlagen op 
dat verslag; 2°. het debiet van de bijlage dier 
courant, bevattende de fabrieksmerken; 3°. de 
geplaatste advertentien; 4°.· het dehiet van de 
voor bet publiek verkrijgbaar gestelde stukken 
van de Kamers der Staten-Generaal; 5°. het 
debiet van het Staatsblad; 6°. het debiet van 
de plans en lijsten der Staatsloterij en de 
op laatstgenoemde lijsten ·geplaatste adver·
telitien; 70_ het debiet van werken, bedoeld in 
artikel 5, tweede lid; 

b. de uitgaven: 1°. wegens gedane overstor
tingen in 's Rijks kas; :J0 • wegens porto's die 
aan schuld·enaren worden in rekening gebracht. 

Voor(s wordt gehouden. voor elke rubriek 
van pntvangsten een register, waariu ·nauw
keurig ·wordt vermeld wat door · een ieder ter 
zake gedane leveringen en geplaatste adver
tentien verschuldigd is en waarin tevens aan• 
teekening wordt gehouden · van alle door de 
schuldena'ren gedane betalingen. 

Al de in dit artikel bedoelde registers gel: 
den slechts vo·or eenzelfde dienstjaar. 

Indien eene Staatsloterij aanvangt in het 
eene en eindigt in het volgende kalender~aar, 
geldt dit laatste voor het dienstjaar. 

22. De directeur stort de door hem ont: 
vangen Rijksgelden over ten kantore van den 
Betaalmeester te 's-Gravenhage, zoo ·dikwijls 
de kas meer dan f 1000 bedraagt; 

Bovendien wordt op d·en eersten werkdag 
van elke maand door hem gestort bet kassaldo 
op den laatsten dag der voorafgaande maand 
De te dier' zake te ontvangen quitantie van 
storting, met de quitantien, ontvangen voor 
de in de lste alinea bedoelde stortingen, wor
den in uitgaaf gebracht in den maandstaat 
over de clan afgeloopen maand. 

23: De ·directeur ze11dt: 
I•. aan Onzen Minister van Binnenlandsche 

Zaken v66r den 6den dag van iedere maand 
een staat in duplo, vermeldende de gedurende 
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de afgeloopen maa:iJ.d ten bate van elk dienst
jaar en ·van elke rubriek van. ontvang, in 
artikel 21 onder littera a vermeld, gedane ont
vangsten, zoomede de ten taste van elk dienst
jaar gedane uitgaven, in artikel 21 onder 
littera b bedoeld. Bij elk dier staten wordt 
gevoegd een borderel van de gedane over
stortingen, · gesplitst naar de dienstjaren en de 
rubrieken van ontvang, waarop de o,·erstortin
gen hebben plaats gehad.; 

2°. aan de Algemeene Rekenkamer: 
a. v66r den 6den dag van iedere maand 

een afschrift van de borderellen sub 1 o. bee 
cloeld, vergezeld van de quitantien van stor
ting; 

b. v66r . den 15den dag van iedere maand 
een staat houdende opgaven van het verschul
digde voor cle in·. de afgeloopen maand ge
plaatste advertentien en voor de in verband 
daarmede geleverde couranten. 

24. De directeur zendt jaarlijks, v66r of 
op 30 September, aan Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken een staat in duplo van 
de over het afgeloopen jaar op den eersten 
dag dier maand niet voldane vorderingen. 
Een exemplaar van dien staat, voorzien van 
een bewijs van overname dier vorderingen door 
Onzen Minister van Financien, wordt aan den 
directeur door Onzen eerstgenoemden Minister 
uitgereikt, om bij zijne verantwoording, be
doeld in artikel 25, te worden overgelegd. 

25. Jaarlijks, uiterlijk op 15 November, 
zendt de directeur aan Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken zijne verantwoording 
over het afgeloopen jaar. Die verantwoording 
wordt uiterlijk 30 November daaropvolgende 
bij de Algemeene Rekenkamer overgebracht. 

Daarbij wordt tevens overlegd eene ·mate
rieele verantwoording van de drukwerken, met 
welker debiet de Algemeene Landsdrukkerij 
in het afgeloopen jaar was belast. 

Drukwerken ouder dan twee jaren, vooraf
gaande aan het jaar waartoe de materieele verant
woording betrekking had, worden, behoudens 
machtiging van Onzen Minister van .Binnen
landsche Zaken, als waardeloos afgeschreven. 

26. Van de den directeur ter goede rekening 
verstrekte gelden wordt ten· minste eenmaal 
per maand aan de Algemeene Rekenkamer 
verantwoording afgelegd. Die verantwoording 
wordt in elk geval v66r ·den 25sten van elke 
maand gezonden aan Onzen Minister van Bin
nenlandsche Zaken en door dezen v66r het 
begin der volgende maand doorgezonden aan 
de Algemeene Rekenkamer. 

SLOT- EN OVERG.A.NGSBEP.A.LINGEN. 

27. Geschillen over de toepassing van dit 
Reglement of de daaruit voortvloeiende bepa
lingen worden in hoogste instantie beslist door 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken. 

Door voornoemden Minister worden de ver
eischte modellen ter uitvoering van dit besluit 
vastgesteld, voor zoover hierin niet door de 
Algemeene Rekenkamer is of wordt voor
zien. 

·2s. Dit besluit treedt in werking op 1 
Januari 1906. 

Op dien dag vervallen: 
a. het Koninklijk besluit van 4 Februari 

1876 (Staatsblad n°. 39); 
b. het Koninklijk besluit van 18 December 

1881 (Staatsblad n°. 239); 
c. het Koninklijk besluit van 31 December 

1902 (Staatsblad n•. 274), met dien verstande, 
dat de daarbij ingetrokken bepalingeri niet 
weer van kracht worden; 

d. het Koninklijk besluit van 30 1'foi 1903 
(Staatsblad n•. 145); 

e. het Koninklijk besluit van 8 Augustus 
1836 n°. 24, voor zoover het nog als. rechts
geldig kan worden aangemerkt; 

f. het Koninklijk besluit van 29 Augustu8 
1896 n°. 46; 

g. het Koninklijk besluit van 27 Maart 1899 
no. 32;· 

h. het Koninklijk besluit van 27 .November 
1903 n•. 36. 

29. Op de bij het in werking treden van 
dit besluit in dienst ' zijnde 'administratieve 
ambtenaren, met nitzondering van de tweede
en eerste-klerken, is het bepaalde bij artikel 8, 
sub 3°., en artikel 12, eerste lid, niet toepasse
lijk, zoolang zij hunne tegenwoordige. betrek, 
king blijven bekleeden. 

Koninklijk besluit van den !Oden J uni 1913 
(Staatsblad n°. 271) ; 

de navolgende wijzigingen in het Reglement 
voor de Algemeene Landsdrukkerij, vastgesteld 
bij Ons besluit van den 22sten December 1905 
(Staatsblad n°. 355) worden · gerekend te zijn 
irtgegaan met 1 Januari 1913. 

Koninklijk besluit van den 22sten October 
1914 (Staatsblad n°. 503): 

de navolgende wijzigingen in het Reglement 
voor de Algemeene Landsdrukkerij, vastge: 
steld bij Ons besluit van den 22sten December 
1905 (Staatsblad n°. 355) en gewijzigd bij Ons 
besluit van den lOden Juni 1913 (Staatsblad 
n°. 271), worden gerekend te zijn ingegaan met 
1 · J anuari 1914. 
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Behoort bij het Koninklijk besluit van 20 No-· 
vember 1914 (Staatsblad n°. 540). 

Mij bekeQ.d, · 
De 1lfinister van Binnenlandsche Zaken, 

CORT V. D. LINDEN. 

20 Novernber 1914. BESLUIT, houdende eene 
beslissing omtrent medewerking overeen
komstig art. 40 der Armenwet tot de komst 
van een armlastige in eene gemeente, dqor 
het gemeentebestuur in de vorige verblijf
plaats van den behoeftige. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Beslissende het geschil over de kosten van 

verpleging van den armlastige A. VREGT; 
Den Raad van State, Afdeeling voor _de 

geschillen ·van bestuur, gehoord, advies van 
28 October 1914, no. 4193; 

Op de voordraoht van Onzen Minister van 
Binnenlandsohe Zaken van 14 November 1914, 
n°. 11517, Afd. Volksgezondheid en Armwezen; 

Overwegende, dat ANTONIUS VREGT, geboren 
te Rijsbergen den 29 llfaart 1879, te Breda 
woonde; 

dat hij, op 25 April 1914, te voet van, Rottei·
dam naar Almelo reizende, tussohen 11{ oordrecht 
en G_ouila overvallen werd door eene bloed
spuwing-; 

dat hij, in Gouda aangekomen, zioh naar het 
politiebureau dier gemeente begaf en aldaar 
vrij vervoer naar ,Almelo verzooht ; 

dat hem naar aanleiding van dit verzoek een 
spoorwegbillet naar Utrecht is verstrekt; 

dat hij bij zijne komst in laatstgemelde ge
meente in zulk een ziekelijken toestand ver
keerde, dat hij op advies van een politiegenees
kundige werd opgenomen in het Stedelijk 
Ziekengasthuis aldaar, waar hij gedurende 
eenige dagen is verpleegd ; 

dat Burgemeester en w·ethouders van 
Utrecht zioh hebben "gewcnd tot het gemeente
bestuur van Gouda met het verzoek de verple
gingskosten van den patient voor rekening 
van deze gerneente te doen komen, <loch dat 
Burgemeester en W ethouders van Goitda 
hebben verklaard daartoe geene termeri te 
vinden; , 

Overwegende, dat A. VREGT zioh in de. 
gemeente Gonda beyond toen zijn toestand 
ondersteuning noodzakelijk maakte ; 

dat, ook indien, wat van de zijde van de 
gemeente Utrecht niet is toegegeven, op _grcind 
van de door gemeentelijke politie-arnbtenaren 
te Gouda afgelegde· stellige verklaring, moet 
warden aangenomen, dat des mans verpleging 
door en in die ·gemeente is afgestuit· op zijn 

onwil om daar te blijven en zijn stellig ver
langen om naar Almelo bij eene bioedverwante 
te gaan, desniettemin · het feit dat hij niet, 
overeenkomstig zijn verlangen in de gelegen
heid werd gesteld zich naar Almelo te begeven, 
maar hem slechts een spoorwegbiljet is ver
strekt naar Utrecht, waarheen hij niet wensohte 
te gaan en van waar het hem, gegeven zijn 
ziekelijke toestand, moeite moest. kosten 
verder te komen, oplevert de medewerking.van 
eenigen invloed van of vanwege het gemeente
bestuur van Goitda tot de komst van dezen 
arme te Utrecht; 
. dat hierop niet een antler licht wordt ge
worpen door het beroep op eene te Gouda 
bestaande gewoonte om aan armlastigen, die 
niet in de gemeente willen blijven, niet verder · 
vrij vervoer te versohaffen dan tot een der 
naastbij · gelegen plaatsen 's-Gravenliage, Rot
terdam of Utrecht, maar integendeel deze praktijk 
nog te eerder moet doeri besluiten tot het aan- ' 
nemen van eene medewerking, als in art. 40 
der Armenwet is bedoeld; 

Gezien deze wet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

te beslissen, dat de kosten van verpleging van 
A. VREGT gedurende zijn verblijf in het Stedelijk 
Ziekenhuis te Utrecht komen ten lasto van· 
de gemeente Gouda: 

Onze Minister van Buitenlandsche · Zaken 
is belast enz. (W. v. d. B. A.) 

20 November 1914. MrssrvE van den 111:inister 
van Oorlog aan de Burgemeesters, betref
fende de veigoeding wegens kostwinner
soha p. 

De beoordeeling der verzamelstaten DD, 
welke bij mijn departement tot heden van de 
burgemeesters werden ontvangen; vergt eene 
inspannir)g · en een tijd ·in veel grootere mate 
dan kon warden voorzien. 

Zulks moet voor een belangrijk dee! warden 
toegesohreven aan de omstandigheid, dat .in 
vele gemeenten bij de toekenning der vergoe
dingen en -de verantwoording der uitgegeven 
vergoedingsgelden niet die nauwgezetheid wordt 
betraoht, welke redelijkerwijs mocht warden 
verwacht. Die weinige nanwgezetheid heeft 
behalve meer dan noodige inspanning en tijd
verlies bovendien tot gevolg, dat ondanks 
zorgvuldige oontrole van de verantwoordings
stukken er ten aanzien van de ·duizenden ver
goedingen, welke wekelijks bij 's Ministers 
departement moeten warden nagegaan, soms 
enkele fouten aan · de aandacht ontsnappen, 
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welker herstel, zoo zij later ontdekt warden, 
met moeilijkheden gepaard gaat. 

In verband met een en antler heh ik de eer 
U dringend te verzoeken aan de volgende 
opmerkingen de noodige aandacht · te schen
ken. 

1 °. De burgemeester heeft niet de bevoegd
heid om vergoeding te verleenen voor het 
verblijf in werkelijken dienst, vallende v66r 
30 Juli 1914 voor zooveel de landweerplich0 

tigen betreft, en vallende v66r 31 Juli 1914 
voor zooveel de militieplichtigen betreft. 

2°. Vergoeding kan niet warden· verleend 
noch door den Minister noch door den burge
meester, voor dagen, voorafgaande aan den· 
dag, waarop de groat. verlofganger zich onder 
de wapenen meldde. 

3°. De vergoeding betre:ffende een militie
plichtige mag niet meer dan / 1 per dag, die 
betreffende een landweerplichtige niet meer 
dan / 1.50 per dag bedragen; zij mag ook niet 
te boven gaan het bedrag, dat het gezin door 
de opkomst van den dienstplichtige mist, 
verminderd met het bedrag, dat hij aan het 
gezin voor eigen onderhoud stellig wel gekost 
heeft. 

40_ Vergoedingen wegens den werkelijken 
dienst van militieplichtigen, van landweer
plichtigen en van vrijwillig dienenden mogen 
niet in een en denzelfden verzamelstaat warden 
verantwoord. Voor elke dier categorieen van 
militairen moet de vergoeding op een afzonder
lijken verzamelstaat warden verrekend. 

5o. De bedragen, als uitgekeerd · vermeld in 
kolom 18 van de verzamelstaten, moeten met 
de meest mogelijke zorgvuldigheid zijn bere
kend. Die bedragen behooren bladsgewijze 
te zijn opgeteld, terwijl het per blad verkregen 
totaal-bedrag naar het volgend blad behoort 
te zijn overgebracht. 

6°. V66r de inzending van den verzamelstaat 
aan het Departement dient de burgemeester 
er zich van te overtuigen, dat in de verklaring 
aan het slot van den staat geen antler bedrag 
als uitbetaald wordt vermeld dan hetwelk, 
blijkens de optelling van de bedragen in kolom 
18, inderdaad werd uitgekeerd, en voorts, 
dat in die verklaring het in letters genoemde 
bedrag gelijk is aan het daarachter in cijfers 
herhaalde. 

7°. De verzamelstaat behoort niet te warden 
ingezonden, dan nadat zij is gedagteekend 
en de burgemeester onder de verklaring aan 
het slot van den staat zijn handteekening 
heeft gesteld. 

8°. De rechthebbenden moeten voor elk aan 

hen uitgekeerd vergoedingsbedrag, dat in den 
verzamelstaat wordt verantwoord, voor vol
daan teekenen. 

9°. Bij het gebruik makei1 van ontvangbe
wijzen model EE moet de daarin voorkomende 
vermelding van de uitgekeerde bedragen en 
van de betalingstermijnen overeenstemmen 
met de vermelding dier bedragen en termijnen 
in den verzamelstaat. 

100. De schrijfwijze van de geslachts- en voor
namen der personen, aan wie · de vergoeding 
wordt uitgekeerd, moet in kolom 3 of in kolom 4 
en in kolom 19 van den verzamelstaat, alsook 
bij voorkomend geval in het bewijs EE, gelijk 
zijn. 

11°. Indien een rechthebbende op vergoe
ding de ontvangst bevestigt door middel van· 
een kruisje in plaats van eene handteekening, 
moet het kruisje gewaarmerkt warden of door 
den burgemeester of door twee andere personen ; 
in de formule der. waarmerking moet tevens de 
naam vermeld warden van hem of haar, die 
het kruisje plaatste. 

12°. Indien het noodzakelijk blijkt, een in 
kolom 18 van den verzamelstaat vermeld be
drag door een hooger te vervangen, mag het 
aanvankelijk gestelde cijfer niet warden gera
deerd, doch moet het warden doorgeslagen. 
In den staat moet dan gesteld warden eene door 
rechthebbende onderteekende verklaring, dat 
hem of haar de verandering van het bedrag 
bekend is. 

13°. In kolom 9 van de staten DD, ook 
indien deze als nadere verzamelstaat dienen, 
moet in elk geval steeds warden vermeld het 
korps, waartoe de betrokken dienstplichtige 
behoort. 

140_ Indien bij den verzamelstaat ontvang
bewijzen EE warden overgelegd, moeten die 
bewijzen genummerd zijn en moet in kolom 19 
van den staat naar het • nummer van het 
desbetre:ffend ontvangbewijs warden verwezen. 

15°. De termijn van uitbetaling moet in den 
verzamelstaat warden aangeduid door de 
datums van aanvang en van einde van dien 
termijn. De aanvangsdatum wordt aangewe
zen door den eersten, de einddatum door den 

· laatsten dag, voor welken tijdens dien termijn 
door het gezin vergoeding wordt genomen. 

16°. Indien meer dan een termijn van uit
betaling ter zake van vergoeding wegens den 
werkelijken dienst · van denzelfden dienst
plichtige in een verzamelstaat wordt verant
woord, behoort de naam van ·dien dienstplichtige 
slechts eenmaal in dien . staat te warden ge
noemd; de op hem betrekking hebbende ter-
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mijnen moeten dan. in den staat onmiddeUijk 
onder elkande; , worden vermeld. 

17°. ·De namen, der dienstplichtigen be
hooren· ·in nader ingezonden verzamelstaten in 
dezelfde volgorde en onder hetzelfde volgnum
mer voor, te komen als in de ·daaraan vooraf
gaande. :staten. 

·. De J',f inister, van Oorlog; 
BosBOOM. : 

21 November 1914. BESLUIT,.houdende verbod. 
van uitvoer van zwavelzhren ammoniak, 
s. 541. · 

. WrJ WILHELMINA,. ENZ. 

· Overwegende, dat het . in .het belang, varn 
den Staat, noodig is, den uitvoer van zwavel~. 
zuren ammoniak te verbieden; 
. Gezien de wet van .3 Augustus 1914 (Staats

blad no. 344); 
Op de voordracht van Onze ·Ministers van 

Oorlog, van Financien en -van Landbouw, 
Nijverheid_ en Handel van 19 November 1914·,, 
Kabinet, Litt. Hl21; 

Den .Raad van State gehoord (advies van 
20 November 1914 ,n°. 6); ' 

Gezien het natl.er. rapport van Onze voor
noemdil Ministers van 20 November 1914;- lfa-' 
binet, Litt. u121 ; 
· Hebben goedgevonden en ·.verstaan te :be
palen: , 

Eenig artikel. 
De· uitvoer van zwavelzuren: ammoniak is 

verboden van den dag der afkondiging: van : 
dit. besluit . 
. Wij bel;louden~Ons voor .·<lit verbod·-tijdelijk 

-op te heffen of. in-•bijzondere gevallen daa~van ' 
ontheffing te doen verleenen. 

Onze. Ministers van Oorlog, van Financien 
en, van ·Landbouw, Nijverhejd en Handel zijn,. 
ieder vo.ot zMveel .hem betreft; belast met· de 
uitvoering. van dit besluit,. dat, in net .Staats
blad zal worden geplaatst en waarvari.afscjirift · 
zal worden gezondPn 'aan· den· Raad van State. 

's-Gravenhage, den 21sten November 1914; 
WILHELMINA .. 

De Minister van Oorlog, BoSBOOM. · 
De Minister van Financii!n, , TREUB. 

De JJJJ1i; ·van Landbou,w, Nijverheid en.Ha_ndel, 
POSTHUMA. 

, ( Uitgeg. 21 Nov. 1914.) 

21 November 1914. · BESLUIT, tot wijziging van 
het Koninklijk .besluit·van 10 November 
19:1:4 (Staatsblad n•. 5~7), houdende in s.taat 
van belegverklaring· van verschi!Iende ge, 
meenten. S, 542. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Gp de voordracht·van den ·Raad van Minis
ters van 21 November 1914; 

Gelet ·op art., 1 der Wet van 23 MeL1899 
(Staatsblad, 11°. 128).; 

,Gezien Ons Besluit van 30 Juli 1914', n°. 72'; 
: Hebl;>en goedgevonden en· verstaan · te be

, Ji.alen.: 
In: Oris Besl uit van 10 November 1914 ( Staats· 

blad n°. 527) •wordt onder •;;a. in de jirovincie 
Groningen':' in"gevoegd v66r de vermelding de; 
gemeente Termunten, liet woord: ,,Nie·uwolda''.: 
-.Onze.Ministers.van·Oorlog, van Marine, van 

·Buitenlandsche Zaken, van Binnenlandsche . 
Zaken, van .Justitie, ·van Financien, van' Wa-, 
terstaat, va_n Lan~bouw, Nijverheid en Handel 
en ;van· Kolonien' zijri; ieder-voor zooveel hem 
betreft·,· belast met de uitvoering' van dit be
sluit, .dat in>het Staatsblad en in- de Staatscoit
rant zal worden geplaatst en waarvan .afschrift 
zal worden gezonde·n aan. de Algemeene Re
kenkamer. 

's-Gravenhagei. den 21sten November 1914. 
WILHELMINA. 

De tijdelijke. Voorz. van den Raad van Ministers, 
CORT V. D. LINDEN •. 

. (Uifgeg. 21 Noi•. 1914.)' 

23 Novembe1•, lql4.• .BESLUI'r, · noperis het be
rollp;" •iii'gesteld door'"het· bestuur der Vrij
metselaarsloge ,,St. Lodewijk" t7 Nijmegen, 
tegen: de- be'slissing ·van den directeur der-

.. directe · befastingen, invoerrechten en ac
cijnzen te Ariihem op zijn verzoek om 

. plaatsing -van de inrichting dier-loge op 
de lijst, bedoeld -in artikel 4, par. 2, de1· 
wet tot,regeling der personeele belasting. 

. ,S. 543. 
WrJ· WILHELMINA,·EN'z, 
Beschikkende op ·het beroep, ingesteld door 

het' bestuur der- Vrijmetselaarslol,\'e ,,St. Lode
wijk"· te: Yijmegen, . tegen de beslissing van 
den .directeur der· directe belastingeri, invoer
rech ten ei1 accijnzen te: Arnhem · van 30 J uni · 
1914, no. 85, op. zijn •,verzoek om plaatsing van. 
de inrichting dier·Joge :op de· lijst bedoeld in 
artikel ·4, par. , 2 de.r wet-;van 16 April 1896 
(Sfaatsbiad n°. 72) tot rcge!in'g der personeele 
belasting; 

Den. Raad van· State, . 'Afdeeling . voor· de 
Geschillen · van ,Bestuur, gehoord, advies van· 
7 October 1914, n°.' -387; 

Op de voordracht, van. Onzen Minister van · 
Financien van 18 . November· 1914, '·n°. 121, 
afdeeling Directe Belastingen ; 
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Overwegende dat bij Ons besluit van .2 Mei 
1908, n°. 85 is onge11:rond verklaard het beroep, 
ingesteld door het bestuur der Vrijmetselaars
loge ,,St. Lodewijk" te Nijmegen tegen de be
slissing van den directeur der directe belas
tingen, invoerrechten en accijnzen te A,·nheni 

, van 25 ,Juli 1907, n°. 2085, Afdeeling D. B., 
op zijn verzoek om herplaatsing van de bij 
ge_meld -bestuur in gebruik zijnde inrichting 
op de lijst, ·bedoeld in· art. 4, par. 2 der wet 
van 16 :April 1896 \Sfaatsblad n°. 72) tot regeling 
van de personeele belasting ; 

dat bij laatstgemelde beslissing werd .over
wogen dat, zal aan het, gedaan verzoek om 
plaatsing van het gebouw: · der Loge op de. 
lijst,. bedoeld in art. 4, par. 2, der wet ·tot 
regeling van de personeele belasting, kunnen 
voldaan worden, blijken · moet, dat.dit' gebouw · 
uitsluitencl wordt gebezigd als inrichting- van 
algemeen .nut.; ·dat dit gebouw, wa~rtoe het 
vercler ·ook gebruikt moge worden, :in cle 
eerste plaats Etaat ten dienste cler leclen van 
de Loge, 'tot het· verrichten hunner maqonieke 
werkzaamheden ; dat de a'lrd dezer werk
zaamheden en hare meest wezenlijke strek
king ·- voor zoover • claarvan bl!jkt, daar 
blijkens art .. 23 der statuten de wijze van 
werken en al wat in de maQonieke vergade
ringen wordt behandeld, geheim is - zeker 
het best zijn te kennen nit den in 1894 vast-: 
gestelden en in 1897, 1898, 1899, 1902, 1903 en 
1907 ge_wij~igden inhoud :van artikel l der 
statuten .van de Orde van Vrijmetselaren, al
waar· als het doel der Vrijmetselaren onder het 
Groot-Oosten .der Nederlanden, waartoe ook 
deze Loge behoort, is aangewezen ,,de .bevor
dering van de veelv.ijdige, harmonische ont
wikkeling der menschheid, te beginnen bij 
net individu"; en voorts uit artikel 1 a van 
het den lsten Juli 1895 -ingevoerd Reglement 
ter uitvoering .van de statuten van de Orde 
der V rijmetselaren onder het Groot-Oosten der 
Nederlanden·, luidende: ,,De leden der Orde 
trachten naar de verwezenlijking van het in 
art. 1 der statuten omschreven doe] : a. door 
in den afgesloten, maqoniekell' kring·, gezamen
lijk in die richting zich te beWegen. Daartoe 
strekt ·zoowel de wisseling van gedachten om
trent · hetgeen de Orde .alleen en rechtstreeks. 
betreft, als de beoefening van de maqcinieke 
Symboliek en Rit'ualistiek"; dat uit· het bo
venstaande blijkt; dat, welk doe! de werkzaam
heden der Loge ook verder mogen. hebben, 
het gebouw waarin. die verricht worden niet 
!\'ezegd kan worden uitsluitend gebruikt te. 
worden tot algemeen nut; dat mitsdien te·recht 

is ,geweigerd het verzoek van _.p.et appelleerend 
bestuur tot plaatsing van het.gebouw der Loge 
op de lijst van de inrichtingen, bedoeld on:der 
par. 1 cl van artikel 4 der vret tot· regeling van · 
de personeele belasting''. ; 
.' dat. op een . verzciek van het bestuur van ge

lijke strekking de directeur bij beslissing van 
30 Juni 1914, n°. Sf>, afwijzend heeft beschikt, 
uit overweging, dat zich sedert Ons besluit 
van. 2 Mei 1908, n°. 85, geen omstandigheden 
hebben voorgedaan, ·die ·tot het nemen van 
eene andere beslissing aanleiding zouden kun
nen geven; 

dat van de beslissing des directettrs van 30 
J uni 1914 het bestuur der Loge ,,St. Lodewijk" 
bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende 
o. a. dat de nitdrukkin!!' ,,tot algemeen nut" 
een zoo vaag en onomlijnd begrip is, dat de uit
legging van wat daaronder gerekend moet wor
den en kan worden, steeds wisselen zal mtar de 
inzichten van hen, die•hierover telkens weer te 
oordeelen hebben, hetgeen aanleiding heeft ge
geven tot het meten met twee maten, tot onbil
lijkheden, stootend voor hen die achteruitgezet 
worden; dat wel het begrip ,,algemeen nut" 
in de JHemorie van Antwoord. alsmede .in de 
Ministerieele Resolutie van 18 Januari 1897, 
n°. 35, nader is omschreven eri ingezien is, 
dat algemeen nut nooit te bevorderen is zon
ider ook als middel hiertoe het bijzonder belang · 
te behartigen, en dat omgekeerd bevordering 
van bijna elk .bijzonder belang van particulieren 
in eenige mate ten bate komt van de gemeen
schap, doch in de toepassing van art. 4, par. 
2, der wet tot regeling van de personeele be
lasting thans de meest mogelijke ongelijkheid 
heerscht: 

Overwegende dat · de V rijmetselaarsloge 
,,St:-Lodewijk" blijkens hare statuten ten doel 
heeft. bevordering van · de veelzijdige harmonic · 
sche ontwikkeling der menschheid, te beginnen 
bij het individu; 

·dat dit: doel de inrichting dier loge stempelt • 
tot eene im-ichting van· ·algemeen nut; 

Gezien de wet tot regeling van de·personeele 
belasting; 

Hebben· goedgevonden en versfaan: 
. te gelasten dat de inrichting der Vrijmet

selaarsloge .,,St. ,Lodewijk" te Nijmegen zal 
worden geplaatst op· de lijst, bedoeld in art. 
4, par. 2, der wet van 16 April 1896 (Staatsblacl 
n°. 72) tot regeling van de personeeie belasting. 

Onze Minister van Financien is belast met 
de uitvoering van di.t besluit, dat in het Staats
blad en• tegelijk met zijn rapport in de Staats
coiirant zal worden geplaatst,, en waarvan af-
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schrift zal wordei: gezonden aan den Raad van· 
State, Afdeeling voor d!) Geschillen v:an·Bestuur. · 

's-Gra_v-enhage, den 23sten N overnber 1914. 
. . ·' WILHELMINA. 

·J5e _Minister van Financii!n, TREUB. 

. (Uifgeg. 11 Dec. 1914.) 

24 November 1914- BESLUIT, houdende rnach
tigin•g· tot uitgifte van ·schatki;tbiljetten' 
en schatkistprornessei;i volgen s de wet van 
4 April 1870 (Staatsblad ·n°. 62), laatstel_ijk 
gewijzigd bij die van 15 Juli 1912 (Staats-

1 • 
blad n•. 240); en ·de wet van 5 Decelll_be_r 
1881 (Staatsblad n•. 185). S_. 544. 

24 _November 1914. MISSIVE van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken aan: de Com-. 

_mi~sarissen der Koningin in de provincien 
: b_etreffende uitsluiting . van· militied ienst.-

. ',ren aanzien van ter beschikking : van de 
E,egeering gesteld!J minderja~igen kan krach, 
tens art. 18 der w!)t van 12 Februari 1901 
{B_taatsbl<j,d n°. 64) ten all(ln tijde de voo_rzie
n!,ng van Regeeringsweg~ voorwaa_rdelijk of . 
oµvoorw!],ard,elijk .een einde nemen. 

. Met de. Mini,sters va,_n Justitie en van Oorlog 
bJJµ.. ik_ van ;gevoelen, dat eyenvermelde. ,pars, 
sonen _op het tijdstip d!lr :beeindiging ophouden 
te behooren tot degenen, bedoeld in _a:i;t .. 37, • 
ee!ste lid 2°. der. :µiilitiewet. In verband 
met. de toepassing · :van dat wetsartikel heb 
~ ,de eer lJ_H.E.G, te v;erzoeken den militie-: 
cc;>mmissaris e:q. te,zijn~r-tijd ook den vooi;zitte:r 
van den Militieraad in. U,ve, provin.cie met 
he~_ bov~nstaande in .kennis ,te ~J;elleµ.. 

·De jlf[nis.ter van Binnenlandsche Zaken, 
Voor den Minister, 

I}e Secretaris-Generaal, 
. J.B. KAN. 

I • _f . , , • .._ • ' • ' . ~. •' 

25 November .1914, J:l.JJ:SLUIT,•.tot n;idere wij
:ziging, van -het'. . .Konini,)ijk · :besluit. van 
) i Febripri}9!t(~t,~ai'.,s-b/ad ,i:i•:-; 33\,i~ou
dende. bepalingep .. omtrent de uitgifte, op
zegging, af!9,ss/1i'g'.' ~µ ; rent~bet;i,Jiµg ,van 
schatkistbiUe~ten, zo'oaf~ dat .besluit fs :ge-

. wijzigd bij Koninl~iijk besluit . .;,i~_·25 ~pril 
. 1914 (Staals/i?~d n°. 187,). · S. 54/i. . 

·wIJ wiLHEtitlrn",i,, ENz. -

Op de voordrac):i.t,. van .Onze!! Ministe~ ·;an 
Fini1nci~n. ~an ' den . 19den' N ovem b.er' l9l4t 
n•,.122, Generale .The~allri~; . ·.. . . ,. , , 

:.oen Raad· va11 $tat~· gehooi:ci (~dvl~s .":van . 
den 24sten November 1914, nO: 23); 

Gelet op het nader rapport v;n On~en voor-

1914. 

noemden' Minister 'van den 24ste_n _N 6vernber 
1914, n°. 136, 'Geherale Thesaurie; 

Ii:ebben go~cige;onderi en verstaan.: ·. _ . . 
. Art'. 1. In artikel 1 van Ons besluit va~ 

17 Februari 1914 (Staatsblad n• .. 83), zooals dat'. 
is gewijzigd bij Ons oesluit van _25 April 1914_ 
(Staatsblad n°. 187), ·woi:den geschrapt de woo,.· 
den ,,ten rninste.drie en". ·. . . . 

·2. Dit besluit tre~dt .in werking op dei/ 
tweederi dag na· die~ der dagteeli:enirig v'an: 
het Staatsblad en van. de Staatscourant, waai:
in het geplaatst is.. . 

Onze ~1inister :van Fi11a11cieri is belast ·~et· 
de uitvoering va~ dlt beslµit, dat gelijktijdig. 
in. het .Staatsblad !Jn iri' de.Staatscoitrlint ia( 
worden geplaatst eri waarvan afscµrift zal,_wor
den gezonden .aan den Raad van· State. 

's-Gravenhage, den 25sten November _1914 .. : 
,WILHELlVIINA •. 

De Minister. van F:inancien, TREUB1.· 

(Uitgeg . . 26 No1,. 191.'f.) ;,·,. 

27 November 1914. BESLUiT, strekkende t~t; 
. arinvulli11g vap. het Koninklijk b~·sluit v;~' 

19 Maart 1913 (Staatsblad µ0 • 113), h,,rn,den-~ 
de regeling van de vrij;villige _hulpye~lee: 
ning aan zieke en g~:wonde pers,onen;.b~/ 
hoorende .. tot de legers of 'vloten .va1( 

. ooriogvoerende mogendhede11, onde'r meer -
met bepalingen. tot voorziening in·. d~. 
hulpverleening . en jnlicht_irigsdienst ·_ten· 
aanzien van krijgsgev:ingenen: .e_n_ gc;nter- . 
neerden, S. ,546. ·. · · 

W1j·.WILHELMI~A, ENZ. 

·op de voo·rdracht van Onze Ministers. va~ .. 
Oorlog en van Marin_e van 6 October 1914, 
Iste Afd.; n°. 343, en van 12 Octobe-~ •19i4,. 
B~reau S. n~. 77; _ . .. : .· _ 

,Oy_erw,egei;i![e 1at het .. aai,ibeveling. verdi~nt 
aa,n _het Info_rmatie_bur,eau .van _het N ederland. 
sche Roode Kruis voor .zieken en gewonden,· 
09k ,op. te d~age~ de hulpverle!)ning en in:. 
lichtlng~dienst ten a_anzien van .krijgsgevang~- , 
n~n e11,ge'inte~nee~d~n ; . - .. 

d~t daa;to~,' alsmede .. om. enkele andere re-.·_ 
d~nen; .:O11s .besluit .vaii,19, Maart ~913.(S,taqf;.' · 
blad no, 113) aanvu!ling behoeft; .. 

Den Raa_d van .. St~te g!')hoorq. ... (ad:vies .van 
27 Octo,be_r'1914, n° . .-21).; _, 

Gezien.het nader rapport .van ·Onze Ministers 
van ·:o_o,rl~g::.~n :y~n. Marine, viiµ- 18 November:.,' 

· 1914,: Iste _Afd.,,,n.0 , -7;5, en ,vai;i -~5, November · 
19_1_4, .B\lreau.,B,.-_n°._6~; _ _. , __ -. 

_ · ,He~b~µ goedgevonden en ~v.erstaan te b!J: · 
palen: "•. , . :<n, r,::.:,, 

Art. I. Artikel 3, lb, wordt gelezen a!s volgt :_ 

33 



1914 28-30 N o·v EMBER. 514 

b. de noodige voorbereidingen te treffen, om 
ten tijde van oorlog vertrouwd en geoefend 
personeel, geneeskundige inrichtingen en doel
matig transport- en verplegingsmaterieel be-. 
schikbaar te kunnen stellen en een Informatie
bureau voor zieken en gewonden in_.werking 
te kunnen doen treden, welk bureau dan tevens • 
werkzaam zal zijn als Bureau van Inlichtingen 
voor krijgsgevangenen en ge'interneerden en 
belast zal zijn met het verstrekken van hulp 
aan dezen, een en antler overeenkomstig de 
Artikelen 14 en 16 van het Reglement betref
fende de Wetten en gebruiken van den oorlog 
te land, vastgesteld bij het Haagsch Verdrag 
van 18 October 1907, bekend gemaakt bij 
Koninklijk Besluit van 22 Februari 1910 
(Staatsblad no. 73). 

Art. II. Artikel 3, lib, wordt gelezen als 
volgt: 

In werking te brengen en te houden een 
Informatiebureau voor zieken en gewonden, 
tevens Bureau van Inlichtingen voor krijgs
gevangenen en ge'interneerden en belast met 
het verstrekken van hulp aan dezen, een en 
antler overeenkomstig de Artikelen 14 en 16 
van het Reglement betreffende de wetten en 
gebruiken van den oorlog te land, vastge
steld bij ·het Haagsch Verdrag van 18 Oc
tober 1907, bekend gemaakt bij Koninklijk 
Besluit van 22 Februari 1910 (8taatsblad 
no. 73), 

Art.. Ill. Aan Artikel 6 wordt toegevoegd 
een derde alinea, luidende : · 

De Eereleden der Vereeni1dng worden door 
Ons benoemd op voordracht van het Hoofd
comite. 

Art. IV. Na artikel 17 wordt aan het Ko. 
ninklijk Besluit van 19 Maart 1913 (8taatsblad 
n°. 113) toegevoegd: 

Art. 18. Door Ons wordt aan het Hoofdco
mite van de Vereeniging het Nederlandsche 
Roode Kruis de bevoegdheid verleer:.d voor 
belangrijke diensten in of jegens de Ver
eeniging bewezen een zichtbaar te dragen 
"Kruis van Verdienste", of een ,,Medaille 
van Verdienste" te verleenen. De kosten 
hieraan verbonden komen ten laste· der Ver
eeniging. 

Onze Ministers van Oorlog· en van Marine 
zijn belast met de uitvoering van dit besluit, 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
Onze Ministers van Buitenlandsche Zaken, van 
Binnenlandsche Zaken, van Justitie, van Ko
lonien en van ·Landbouw, Nijverheid en Han
del, aan den Raad van State en aan de Al
gemeene Rekenkamer, en dat in het Staats-

blad . en in de Staatscourant zal worden 
geplaatst. 

's-Gravenhage, den 27sten .November 1914. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, BosBoOM. 
De Minister van Marine, J. J. RAMBONNE'l'. 

(Uit,qeg. 9 Dec. 1914.) 

28 November 1914. BESLUIT, betreffende toe
lage voor eerste uitrusting. S. 647. 

W1J WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Oorlog van 26 November 1914, Vlde Afd., 
no. 76; 

Hebben goedgevonden en verstaan, te bepa
len, dat de artt. 17 van de Koriinklijke besluiten 
van 3 · Juli 1909 (Btadtsblad n°. 262) en van 
8 Februari 1910 (Staatsblad n°. 49) niet van 
toepassing zijn, voor adspirant militie-officieren 
der Infanterie, die kracbtens het sedert inge
trokken Koninklijk besluit van 3 September 
1906 (Staatsblad n°. 234) of krachtens. het Ko-·, 
ninklijk besluit van 3 J tili 1909 (Staatsblarl 
n°. 262) en voor adspirant militie-officieren 
der Vesting-Artillerie, die krachtens het sedert · 
ingetrokken Koninklijk besluit .. van 1'4 Juni · 
1906 (Staatsblad n°. 128) -of krachtens _ het. 
Koninklijk besluit van ·8 Februari-1910 (Btaats
blad n°. 49) eene verbintenis als.iood~nig_heb--
ben aangegaan. _ 

Onze Minister van Oorlog is belast met d~
uitvoering van dit beslnit, hetwelk in het_ 
Staatsblad zal worden gepltiatet en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan de Alge-
meene Rekenkamer. · · 

's-Gravenhage, den 28sten November 1914. · 
- WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, BosBOOM. 
(Ui(qeg. 9 Dec. 1914.) 

30 November 1914. BinsLUIT, tot wijziging van, 
het Koninklijk besluit van 27 Augustus· 
1913 (Nederlandsch Btaatsblad n°. 363, In· 
disch Staatsblad n°. 658) op de benoem
baarheid tot betrekkingen bij den burger
lijken dienst in Nederlandsch-IndilJ. S. 648. 

WIJ WILHELMINA, ENZ, 
Op de voordracht van Onzen Minister van · 

Kolonien van 2 November 1914, afdeeling D, 
no. 71; 

Den Raad van State gehoord (advies van-
17 November 1914, n° 30); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 26 November 1914, af
deeling D, n°. 38; 
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Hebben goedgevonden en verstaan: 
In de laatste alinea van artikel 3 .van Ons 

besluit van 27 Augustus 1913, n°. 64' (Indisch 
Btaatsblad n°. 658), wordt in plaats van ,,zoo
danige categorieen van personen" gelezen: 
,,zoodanige personen en groepen van personen". 

Onze Minister van Kolonien is belast-met 
de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State 
en dat in het Btaatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 30sten November 1914. 
WILHELMINA. 

De Minister van Kolonien, TH. B. PLEYTE. 

( Uitgeg. 8 Dec. 1914.) 

30 November 1914. BESCHIKKING van den 
Minister van Oorlog, betreffende vergoe
ding voor reiskosten bij gebruik van eigen 
vervoermiddelen. 

De Minister van Oorlog, 
Het wenschelijk achtende, bepalingen vast 

te stellen, nopens het genot van vergoeding 
voor reiskosten wegens gebruik van eigen ver
voermiddelen, bij reizen, welke in 's Rijks 
belang worden verricht ; 

Heeft goedgevonden : 
A. In te trekken : de dezerzijdsche Beschik

kingen van 24 Maart 1905, VIIIe Afd., No. 124 
en van 18 September 1907, VIIIe Afd., N°. 121; 

B. Te bepalen : 
1 °. Door burgerlijke en militaire landsdie

naren, als bedoeld in Artikel 2 van het Ko
ninklijk Besluit van 5 Januari 1884 (Btaatsblad 
n°. 4), laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk 
Besluit van 14 Maart 1911 (Btaatsblad no. 91), 
die kraohtens de bepalingen van dat Besluit, 
reizen in 's Rijks belang moeten verrichten, 
kan daarbij, desverlangd, van eigen rijwiel, 
motorrijwiel, automobiel of rijtuig gebruik 
worden gemaakt, onder voorbehoud evenwel, 
dat dit niet tot verhooging van de vergoeding 
wegens reis- en verblijfkosten mag leiden ; 

2°. Bij gebruikmaking van de hiervoren. 
onder 1°. genoemde eigen vervoermiddelen, 
kan daarvoor worden vergoed : 

voor gebruik van een 
rijwiel . . . 3 ots. per K.M. 
motorrijwiel . . . . . . 6 
automobiel . • . • . . 20 ,, 
rijtuig I met een paard . . / 1.- per uur . 

,, twee paarden ,, 1.50- ,, ,,. 
De afgelegde afstand in K.M., berekend naar 

den Afstandswijzer, vastgesteld bij Koninklijk 
Besluit van 4 Maart" 1862 (Staatsblad n°. 27), 
moet op de betrekkelijke reisdeolaratie worden 
vermeld .. 

3°. De onder 2°. bedoelde vergoeding voor 
het gebruik van een rijwiel of een motorrijwiel, 
mag niet in rekening worden gebraoht door hen, 
aan wie deswege eene dagelijksche toelage is 
toegekend. Evenmin mogen de onder 20. be
doelde vergoedingen in rekening worden ge
bracht voor reizen over trajecten, waarvoor 
op eenige wijze vrij vervoer over de spoorwegen 
is toegekend, hetzij door verstrekking van 
abonnementen, vrijbiljetten als anderszins ; · 

4° .. Indian vervoer per automobiel of per 
rijtuig is toegestaan en van een eigen -auto
mobiel of rijtuig wordt gebruik gemaakt, mag 
ter zake niet meer in rekening worden gebraoht 
dan hetgeen voor huur van een zoodanig 
vervoermiddel verschuldigd zou zijn geweest. 
Dit behoort nit eene op de betrekkelijke declas 
ratie gestelde en door den belanghebbende 
bekraohtigde verklaring te blijken. 

BOSBOOM. 

30 November 1914. M1ssrvE van den Minister 
van Landbouw, Handel en Nijverheid aan 
de Commissarissen der Koningin in de 
provincien, betreffende bestrijding van 
mond- en klauwzeer. 

Nadat ons land sedert 28 April jl., geheel ' 
vrij van mond-- en klauwzeer is geweest, is 
in de laatste wekAn deze ziekte weer onder het 
vee van een twintigtal boerderijen uitgebroken, 
hoofdzakelijk in het Oosten van hat land, en 
vrij zeker in rechtstreeksch verband met de 
epizootie in Duitschland. 

Eenige gevallen moeten worden toegeschre
ven aan het bezoek van personen, die werk
zaam wa·ren op een Duitsche boerderij, waar 
mond- en klauwzeer heerschte; andere weer 
ontstonden eenige dagen na een bezoek van 
vreemde kooplieden. 

Ook nu weer .hebben zich, evenals bij de 
·invasiA van 1911, gevallen voorgedaan,- waar
van de aangifte eerst geschiedde, nadat- de 
, erschijnselen zich al geruimen tijd hadden 
geopenbaard en een groot aantal dieren ziek 
was geworden; en in eene gemeente (Groes
beek) werd door het gebruik vari onvoldoend 
verhitte ondermelk der zuivelfabriek het mond
en klauwzeer binnen enkele dagen over 13 
boerderijen verspreid. 

Het behoeft geen nader betoog, dat hat vooi 
het. succes der bestrijding van het grootste 
belang is, dat van elk vermoedelijk.geval van 
mond- en klauwzeer onmiddellijk wordt kennis
gegeven, en dat verspreiding dezer ziekte door. 
de nevenproducten der zuivelfabrieken, wordt · 
voorkomen. 

33* 
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Met het_ oog op het groote belang, betwelk 
h,et hier geldt, hebben de Uommissarissen der 
Koningin namens . de.n Minister de .gemeente-
J;iestµren. :verzocht : . . . . . . 

I•.-belanghebbenden te wijzen op het gevaar, 
hetw.elk scht~ilt in het toelaten in hunne st~llen 
V!\n ·ko(!plieden, bekf'nden of· familieleden. uit 
.[!uitscbland, en op .de verplichtingen, die art. 
13 van cle· Wet van. 28 Juli 1870 (Staatsblad 
:n°.' 131) hun ·oplegt, onder mededeeli~g,_ dat 
bij nalatigbeid de wet in hare .volle g_estreng-
4eid. zal worden toegepast; . . . . 

~•-·bij elke aangifte den eigenaar met.nadruk 
te verzoeken zorg ·te dragen, dat noc~ hij noch 
een. zijner hu_i~genooten markten of veestallen_ 
bezoeke ·of -m

0

et vee van anderen in ·aanraking 
konie, ~n- rnede t~ deelen, dat. vergoeding voor_ 
bedrijfsscbade, ~eroorzaa_kt door de bestrijdings-_ 
maatregelen, zal . w~rden on_thoudE,n,_ ing<'l_val 
hij aan dit :verzoek niet rnocbt voldoen; 

3°. den directeuren cler eventueel in hunne 
gerne~nte gevestigde zuivelfabrieken te ver
zoe_ken de nevenproducten der bereiding (onder
melk, karnernelk en wei) niet aan de veehouders 
af ,te leveren, dan nadat zij tot-een tempera
tuur van 800 C. zijn verhit, en de kannen, 
waarrneqe de. melk wordt aangevoerd, niet 
terug te ~enden, dan nadat zij met stpom of 
Jwkend water, zoowel van buiten als van bin
nen, zijn _ontsrnet, met de mededeeling, dat, 
voor het geval door een niet nakomen van dit 
billi.ik verzoek versp_reiding van het mond-·en 
klauwzeer mocht ontstaan, den veehouders 
geen .. vergoeding van bedrijfsschade. door de 
bestrijdingsmaatregelen veroorzaakt, zal wor-
den .verleend. .CW. v. D. 

0

B. A.) 

30 ·November 1914. M:rssrVE van den Mi
nister van Binnenlandsche· Zaken· aan de 
Commissarissen. der Koningin; betreff,.nde 
onderstand -van Belgische -gezinnen. 

· Th: heb de eer U H.E. G. uit te noodigen de 
Burgemeesters ·van de' gemeenten in Uwe 
prciv.incie ·te · verzoeken_ tell'· aanzien van de 
gezinn~n _ in hunne geme6nte, :vall. Belgische 
militairen, die .. tengevolge· van · bet onde:r de 
wapenen .komen vari den kostwinner- broode-· 
loc>s·. zijn geworden, alsmede· '.ten. aanzien van 
de Belgische gezinnen, die reeds v66r den oorlog 
in, Nederland ·woonden· en die tengevolge ,van 
werkloosheid of.om een-_imdei:e reden ten-laste 
van 'de ·ope_ribare. armenzorg. -zijri• gekomen; 
een, staat in-te _·vullen als, waarvan -het model 
hiernevens·-:gaat. 

De.·,ingevulde staten:zal ik gaarne door Uwe, 
tusschenkomst ontvangen, voor .de ·eerste 

maal zoo spoedig mogelijk na 31 December 
1914, vervolgens telkens na afloop van een 
kwartaal'. 

-Bij de toezending van de· opgaven zal ik 
gaarne van U II.E.G. vernemen bij welk 
schrijven de declaratiiin wegens betaalden 
ond·erstand aan mijn -Departement zijn ·over
gelegd, indien althans- de onderstand niet ten 
laste van een. burgerlijk armbestuur of van' 
de gemeente is verstrekt. In bet laatste geval 
kunnen de kosten bij de toezending van de 
opgaaf van mijn Departement worden terug
gevcirderd door inzending van eene declaratie 
in tweevoud op · ongezegeld pa pier en belegd 
met bescheiden. (W. v. d. B. A.) 

30 November 1_914. ARRES'r_ van den Hoogen 
Raad. 

Waar de beklaagde ter uitvoering. van 
eene met de gem:eente Dooriispijk gesloten 
overeenkomst, gegrond op een raadsbesluit 
dier gemeente van 30 Mei 1907, heeft ge
handeld en zich aan de bepalingen daarvan 
heeft gehouden is door de Rec)J.tbank terecht 
beslist, dat het : binvezen verklaarde feit, 
·zijnde het toebrengen van eene v!clrhinde
ring in een waterloop, als, bedo_eld en ver-, 

.. boden. bij art, ·7 .der .Verordening op de. 
Waterleidingen in de gemeente Doornspijk 
van.16 Febr:uari 1863, niet strafbaar is en 

·. is beklaagde. terecht te dier_ zake van ,alle: 
rechtsvervolging .ontslagen daar door het_ 
.genoemde-raadsbe.sluit en de overeenkomst 
een · afzonderlijke -verordening, voldoende 
·aan de eischen :van. art. 150 der Gemeente:. 
w:et ·was-,tot stand gebracht·.en deze -ver.-, 
ordening · als een w.ettelijk voorschrift. in; 
den ziri van art, 42 Sr, is aan te meek.en.: 

(Sr:· art. 42; · Gem:. wet· art 150.) 

.V.oorzifter: 
Jhr .. ·,Mr. W. H. de .. Savornin Lobman.-

R~d~n: . ~rs.. c. o:. Seg~rs, H. Hesse·,: 
H. M. A. Sa;ellierg eri Jhr. R. Feith. __ .·! • 

.De :Officier· van. Justitie bij de Arr::-1 
Rechtbank .. te ,;zwolle, requirant ·vaii..·,cas;, 
satie tegen .. een::vonnis van gezegde -Recht;; 
bank ·-van· 10 September• .1914, · waarbij, 
- .. na, verwijzing, door--den· Hoogen Raad· 
der:, Nederlanden .bij; arrest. van .15 · Juni 
1914, :-'--'e' N: ,: S.-,·.R-., ,oad 67, ·jaar, zonder:) 
beroep;• geboren·· te• .Elburg, wonende:'· tel 
Doornspijk; , ,fer, ,.,zwke-- _;van: , het ':hem• . ten1 
taste gelegde bewezen verklaarde feif, ... v:an, 
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alle rechtsvervolging is ·ontslagen (advo
caat van gerequireerde Mr. J. G. Stenfert 
Kroese te Zwolle). 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Tak. 

Gelijk U ongetwijfeld uit de voorgaande 
behandeling dezer zaak nog bekend is, al 
kon zij toen wegens gebreken in de be
wijsvoering niet ten principale worden be
recht, waarom bij arrest van __ 15 Juni jl. 
W. 96ti8, hare verwijzing naar de Arr.
Rechtbank te Zwolle plaats vond; luidt art. 
7 der Verordening op de Waterleidingen 
in de Gemeente Doornspijk in de eerste 
alinea : ,,Niemand mag eenige verhinderi'ng 
aan de waterleidingen toebrengen, noch 
die op eenigerhitnde wijze, veranderen, 
beengen of daarin kribben leggen", terwijl 
in art. 10 overtreding van dit verbod 
gestraft wordt met eene geldboete van ten 
hoogste f 3. 
· Ten vervolge nu yan Uw zooeven ge
noemd verwijzingsarrest had gerequireer
de zich voor g'emelde Rechtbank te ver
antwoorden ter. zake: ,,dat hij, den 3den 
November 1913, des voormiddags, onder 
de Gemeente Doornspijk, den in zijnen 
dienst zijnden Lammert Zwep eene ver
hindering heeft doen aanbrengen aan de 
tot afloop van water van bovenliggende 
land en dienende eli op den ligger. der 
waterleidingen in de Gemeente Doornspijk 
onder n°. 40 voorkomende Eekterbeek; 
door genoemden· Zwep in of vo'or den op 
de· grens der perceelen, kadastraal bekend, 
Genieente boornspuk:', s·ectie C. n°:' ioio en 
890, gelegen duiker, door welken duiker 
de Eekterbeek met de Puttenerbeek in ve:r
binding staat en op· die Pnttenerbeek' wa
ter lost, eene schuif zoodanig · te · do~n 
plaatsen, dat de· waterloop in de Eekter
beek verhinderd, althans belemmerd werd ; 
althans dat, op den 3den Novemb_er 1913, 
des· voormiddags, onder de Gemeente 
Doornspijk, de in beklaagdes· 'die_nst zijnde' 
Lammert Zwep· eene· verhindering heeft 
toegebracht aan de -boveligenoenide Echter
beek, door in· of voor den bovenbedoelden 
duiker · eene schuif zoodanig "te plaittsen, 
da:t · de waterloop in die beek· verhinderd, 
aJthans belemmerd · werd, welk feit be
kla:a:gde,· door daartoe aan genoemden 
Zwep last te geven, door misbruik van 
gezag opzettelijk heeft uitgelokt". 

Bij vonnis van 10 September ii. vei•c 
klaarde zij in de ·elfde overweging harer 
besiissing de ·primaire · telastelegging -:-
aan de subsid~<J.ire. raakte zij mitsdien: 
terecht niet - met de schuld van ge_
requireerde daaraan wettig . en overtuigend' 
bewezen, met dien verstande, ,,d~t de 
schuif in den · d11iker geplai!,tst was en 
dat de waterloop in de Eekterbeek ver_
hinderd werd". Tot eene qualificatie kwam 
zij echter .J!iet en evenmin dus _tot eene 
veroordeeling. 
· Bij besluit toch van 30 Mei 1907 ~ 
posteriimr dus aan de Verordening van lQ 
Februari 1863 - had de Gemeenteraad 
van Doornspijk _Burgemeester en Wetho11~ 
ders gemachtigd : ,,I. met inachtneniing 
der besproken_ voorwaarden met gerequi_
reerde eene overeenkomst aan te gaan ;_ 
II. om voor leden, die _met Burgemeester 
en ·w ethouders zullen bepalen de breedte 
der gracht van Putten, waarover in het 
vervolg schouw gevoerd zal warden, en de: 
peilen aan te wijzen de Heeren· G. van 
der Maaten en J. van Kerk". Ter _uit
voering· van dit besluit kwamen ··nu Burge' 
meester en W ethouders, bij de in het 
geding zijlide acte van 18 Juni 1907,_· met 
gerequireerde overeen, dat partijen in _on-. 
derling· overleg de peilen in de Eekterbeek 
zoriden bepa.len en door vaste · merken aan' 
geven en dat laatstgenoemde verplicht zou 
zijn, door bet regelen_ van eerie der beide,_ 
of zoo noodig, der beide waterkeeringen, 
zooveel _ doenlijk zorg te drag en 'voor de· 
handhaving. van . den waterstand overe.en
komstig genoemde peilen. 

· De Rechtbank, die aan evengenoemd be
sluit het karakter eerier V.erordening toe-. 
kende en die voorts in de 21ste over
weging de ·overee'nkomst als een sequeef 
daarvan en als een voorschrift van pu
bliek recht aanmerkte, ontsloeg den ge
requi:reerde van alle rechfsvervolging, we
gens niet-strafbaarheid van het feit, op 
grand, dat hij ,,door het doen plaatsen 
van de schuif in den bewusten duiker· 
niet zou hebben overtreden art. 7 der 
Veroi'dening c>p de waterleidingeh, daar _ 
hij' - al moge dan door het plaatsen die_r, 
schuif de . waterloop 'in 'de Eekterbeelc 
feiteiijk verhinderd zijn, - ten deze moet 
geacht worden · die ·waterloop n,iet verhin
derd; doch geregeld te hebben". 

Tegen die· beslissing is' liet cassatie
beroep van den Heer Officier van Justitie · 
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gericht, die in zijne tijdig ingediende Me
morie ter ondersteuning daarvan een mid
del aanvoert, luidende: · ,,Schending, door 
niet-toepassing, van de artt. 7 al. 1 j0 • 10 
der Verordening op de Waterleidingen in 
•de Gemeente Doornspijk". 

Allereerst dient nu de vraag beant
woord, of het beroep al of niet-ontvankelijk 
is . en of niet de beslissing, zooals zij 
,daar ligt, als eene verkapte vrijspraak 
is aan te merken. 

Ik neig tot ontvankelijkheid. De be
·slissing · tocl~, dat eene regeling overeen
komstig het besluit van het contract van 
1907 geen verhindering oplevert in den 
:zin der Verordening van 1863, beoogt 
blijkens de geheele redactie van het von
nis, al moge dan de woordenkeus de 
Rechtbank ook een oogenblik verwarring 
brengen, niet de interpretatie van het 
begrip ,,verhindering" in laatstgenoemde 
-verordening, zoodat zij niet een der ele
·riJ.enten van de overtreding ·raakt, doch 
is veeleer op te vatten in _dien zin, dat 
•de wederrechtelijkheid, die als stilzwij
•gend element voor de strafbaarheid, steeds 
verbonden is aan de overtreding eener 
norm, door • het aannemelijk geacht beroep 
·C>p de rechtmatige uitoefening van het 
besluit en de annexe overeenkomst -van 
1907 is weggevallen, waardoor dus aan 
de gepleegde handeling haar strafwaardig 
karakter wordt ontnomen. Gevolg hiervan 
is, dat het dictum als een zuiver ontslag 
van rechtsvervolging is aan te merken, 
waartegen het cassatieberoep vrijelijk open
staat. 

In zijne toelichting der grief zegt nu 
de requirant, dat de Yerordening van 
i907 en de daarmede verbonden over
eenkomst dispel)_satie bedoelen der bepaling. 
van art. 7, waaruit hij dan verder de. 
formeele nietigheid van dat besluit be
pleit - en dus de toepasselijkheid der 
Verordening vari 186_3 - weg_ens niet
afkondiging en andere verzuimde forma
liteiten. 

Nu is het wel heel gemakkelijk als 
petitio principii de dispenseerende ktacht 
van genoemd besluit te stellen, doch zij 
behoorf bewezen te warden, hetgeen de 
Heer requirant heeft nagelaten en waar
toe ik geen kans zie. Immers als men 
met Prof. Oppenheim (Gemeenterecht, 4e 
druk, I. blz. 447) dispensatie. opvat' als 
,,de bevoegdheid door de _regelende macht 

aan andere macht toegekend, uit hoofde 
van. bijzondere, niet · vooraf te voorziene, 
omstandigheden, een norm in een bepaald 
geval buiten aanmerking te doen blijven", 
dan faalt deze omschrijving thans in dub
bel opzicht. Eerstens toch is het besluit 
van 30 Mei 1907 geen daad · van uitvoe
ring, als hoedanig dispensatie moet war
den aangemerkt, doch eene daad van wet
geving krachtens art. 144 der Grondwet 
en art. 135 der Gemeentewet, omdat daar
in door den Raad in voile autonomie een 
huishoudelijk belang wordt geregeld. · En 
vervolgens is de opdracht bij dat besluit 
aan Burgemeester en W ethouders gegeven 
en de door dat- College gesloten overeen: 
komst eene daad van uitvoering, .niet van 
de Verordening van 1863, doch van het 
naast die verordening zeltstandig rechts
kracht hebbende besluit van 30 Mei 1907, 
terwijl bovendien niet daarbij aan Burge
meester en Wethouders de taak is toe
bedeeld in bijzondere onvoorziene gevallen 
de norm buiten aanmerking te doen -blij
ven, doch juist de richtige . werking ervan 
geregeld te verzekeren. 

Beter dan de zienswijze van den Heer. 
requirant bevredigt mij de opvatting der 
Rechtbank. 

Zooals zij daar ligt, bevat de primair.e 
telastelegging, voorzooverre bewezen ver
klaard, op . zich zelf beschouwd a!le ele
menten van de overtreding der norm van 
art. 7 der Verordening· van 10 Februari 
1863, zoodat het dus voor de vraag -
en hier citeer ik bijna woordelijk de vierde 
overweging van Uw arrest van 29 Decem
ber 1913, W. 9595 (Ned. Jurispr. 1914 
bld. _343 Red.) - of de gerequireerde 
terecht· werd ontslagen .van alle rechtsver
volging wegens niet-str~fbaarheid van· het 
feit, alleeri behoeft -rekening te worden 
gehouden i:net de rechtskundige beschou
wingen der Rechtbank omtrEmt het aanne
melijk verklaard beroep op de Verordening_ 
van 1907, ter uitvoering waarvan zou zijn 
gehap.deld. Die beschouwingen nu schijnen 
mij alleszins gerechtvaardigd. 

Nadat zij toch in den aanhef der 23ste 
overweging · terecht- had vastgesteld, dat 
de Verordeningen_ van 1863 .en 1907 niet. 
in saamhoorige _en ondergeschikte verhou-. 
ding staan; doch . volkomen zelfstandig 
naast en onafhankelijk. van elkaar voort
leven, trekt· zij daaruit de conclusie dat, 
indren gerequireerde zich aan de bepa-
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-!ingen der overeenkomst hield, hij nimmer, 
-door het doen plaatsen· van de schuif, 
:door art. 7 der Verordening op: de _Wa
terleiding kon worden achterhaald, ,,daar 
hij - al moge dan ook door het plaatsen 
-dier schuif de waterloop in de Eekter
beek feitelijk verhinderd zijn - ten deze 
moet geacht worden die waterloop niet 
verhinderd, doch geregeld te hebben". Ver-· 
volgens t_oetst zij in de 24ste overweging 
het gevoerd verweer, · dat ~ericht was op 
de rech tmatige ui tvoering der V erordening 
van· 1907 met aansluitende overeenkomst, 
welk verweer zij volkomen gegrond oor
deelt, om efndelijk in-· het _dictum he_t 
bewezen verklaard .feit - let we!: terecht 
·niet den dader (vgl. Simons Strafvor
-dering, 5e · d;uk, blz. 200) - niet straf
·baar te noemea, · en -den gerequireerde v_an 
alle re~htsvervolging fo ontslaan, 9mdat 
L. en hier _geef 'ik. thans den irihoud der 
"26ste overweging - ,, waar de daad, die 
'beklaagde deed plegen en welke :iri voege 
voormeld is bewezen, (deze) onder de 
bestaande · omstandigheden · niet oplevert 
eene_ overtr_eding van _art: 7 !I.er Verorde
ning op de -W aterleidingen in de Gemeente 
·noornspijk en.zij evenmin bij ·eenige wet'of 
'wettelijke verordening is strafbaar gesteld';. 

'Gaarne erken ik, fo tegenstelling . a.an 
den inhoud der Memorie, inet de R_echt
bank (21ste, 22ste en _23ste overweging) 
onafhankelijk van _ de verordening vl!,n 
1863, het bestaansrecht als· Verordening 
(art: 150'- · Gemeentewe_t) · van· het· b_esluit 
van 1907, terwijl ik de· rechtskracht daar
:yan iiiet voor betwisting ~a:tbaai-' acht, 
'6mdat, wegens het _ontbreken · v;m straf
·bedreiging (art. 166 Ge:ineentewet) afkon
-digirig en· andere foimeele eischen onnoo
dig waren .. ·ook het ·publiekrechtelijk ka
:r'akter der zoogenaamde ,,·overeenkomst" 
\ran 18 J uni· 1907 · (21ste en 22st!i ;overwe
_.ging) a·arivaard· ik, zoowel :C>m · hareri oor
·sprong;. als oni · haar oriderwerp•:·--'- water
·1ossing __:_ ·te:rwijl ook de" aard · van: den 
·contractant eenerzijds, a:ls :uitvoerend ge
·zag; mij iri' die r°ichting dringf, :waarom 
,fk• art. H \l,er Algemeen:e bepalingen voor 
·-a.e · Wetgeviilg ·daarop · niet gaarne zi>u 
·-a.urven -- toepassen. _ Aldus op'gevat is_ dan ·de 
;verordening vari 1907 en de daarmede een 
geheel uitmakende· · overeenkomst een"wet
telijk voorschrift, terwijl, waar het be
roep _van gerequireerde daarop aanneme
lijk werd geacht, daardoor zijne _daad, 

krachtens art. 42 . Sr., haar strafwaardig 
karakter verloor. Nu noemt wel het vonnis 
niet met name de Verordening ·van .1907, 
en haar sequeel een wettelijk voorschrift 
en verkoos de Rcchtbank liever eene ,,re
geling", die inderdaad krachtens de Ver
ordening . van 1863 eene ,, verhindering" 
was, . niet rondweg als zoodanig te _ be
titelen, hetgeen op het eerste gezicht 
eenige bedenking .kan wekken, doch b_ij 
nauwkeurige lezing blijkt haar geheele 
systeem toch op den invloed der bepa:ling 
van genoemd art. 42 te zijn gebouwd. 

Maar dan volgf daaruit ook· in onafschei
delijk verband, dat de _objectiev:e onrecht-. 
matigheid der (gepleegde daad - dit begrip 
genomen, in den zin van oyertreding, der 
norm van art. 7 · der V:erorderiing van 
·1863 - · als stilzwijgend element wegviel 
door de subjectieve · rechtmatige en gewilde 
u:itvoering van het beshiit en de overeen
komst van 1907, zoodat de handeling haar 
anders strafwaardig ka'.rakter in het onder
werpelijk geval verloor. en rr{itsdien wegens 
niet-strafbaarheid van het. bewezen ver
kiaard feit - niet van den dader -
. terech·t . ontslag v~n alle_ rechtsvervolging . 
·werd- uitgesproken · (vgl. van Hamel, Inlei
ding, 3e druk, biz. 263 vlg., Simons, Stra:f
'recht/ 2e druk, I. biz'. 189. vlg.- en arr. 
H. R. 29 December· 1913, W. 9595) (Ned. 

·Jurispr; 1914 bldi 343 Red.);. . 
W.a'ar ik di:ts het middel ongegrond acht, 

strekt mijne conclusie tot verwerping van 
~et beroep. · 

Ue Hodge Raad, ehz;: 
. Gehoor,d, het verslag van den, Raadshe~r 

Sa~eHierg; . - ' · _ _ __ 
' Gelet . op het middel van , cassatie, door 

den · requirant . vo_orgesteld "bij _ niemorie, 
luidende :· '(zie · conclusie adv.-geri.); __ 
. Q: dat '-'aan _den ' gerequireerde bij in-' 
leidende ci.ag'vaarding, priniair, is ten laste 
g'elegd, ·dat hij op · 3 Noyember 1913 des 
·vooriniddags onder de 'geme·ente ·_ Doorn
spijk den iri ·zijrr dienst_ zijriden _ Lammert 
2;'wep ·een verhindering' · hee_ft' _ doen toe
·brengen aan de tot afloop van water·· van 
b6ven.ligg'en:i!,e

0 

land.en di_enende' en::op den 
·1egger der · waterleidingen · in de · ge
·meerite · Doornspijk"'onder' n°.' _ 40' _voorko
rilende . Eekterheek 'door 'genoemden Zwep 
iii of voor den o'p de_ grens d~r·· perc~e
·len,. -ka4a:straal bekend_ gemeerite ·•Doorn- -
spijk,"' Sectie C. nos. -1010 en 890 gelegen 
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duiker, door welken duiker de Eekterbeek 
:Irt~t de Putt~nerbeek. in _ver)?foding . staat 
· en op die· Puttenerbeek water lost, een 
. schuif zoodailig te'. doen plaatsen, ·. dat de 
:tiiterfoop in . de Eekferbeek verhinderd, 
aitha'.n:s belemmerd werci ; . . ' ... 
::· dat,dit feit bij het bestreden. vonnis_ met 
bekl'aagdes schuld daaraan als bewezen is 
. aangenomen, . met dieri verstande, dat de 
:1:fcbttif in den d~iker is geplaatst en, dat 
:;f e waterloop rn_. de Eekterbeek· verhinder.d 
'.werd, doch. de gerequireerde te dier zake 
·is ·ontslagen van a.lie rechtsvervolging; 

daf dit qntslag. hie.rap· steunt, dat we! 
·1s. waar a,r,t: 7 . d·er. Verord·ening op · de 
Waterleidbigen .fo , de . gemeerite, Doorn
·spijk - :v:an 16 ·pebruari · 1863,. teg~n de 
·ovehreditig ~aarvan: in art. 10 straf is 
·iiedreigd, het toeb:rengen: van- eene ver
-hindering als·. de bewezen·, verklaarde · ver-
1:i1dcit, · docli dat is. komeri vast le · staan, 
iat. ter !uit\i-~eririg .. van een raadsbesluit 
::1er Geriieente Doornspijk van 30 Mei ·1Q07, 
Jen doe! hebbende maatregelen te neinen 
'9in den,, -~aterstand in de Eelder:beek :te 
fegelen .. door·. die gemeente met den gere
_quireerde in 1907 ee_ri qvereenkomst is 
'ge·s]oten, waa,rbu deze. zekere verplich
finge_n· ten :Opzichte 'van. die regeling op 

, tich .nam eii . voorts, , dat de. gerequireerde 
'bij . het beweieri verklaarde' plaatsen van 
'de schuif. iri den duiker . zich aan· de he
pa_]ingen der:ihedoe!d·e i)Vere_erikom·st · he-~ft 
ieho.u!len; · · : · . , 

. dat ·uit den aangeh·aalden inhoud van 
raadsbesluit en overeenkomst ;olgt, dat 
de Raad naast en. onafhankelijk .van de 

,Yerordening pp,. de· W aterleidingen in µet 
re've'd. heeft ge:r;epen eene publie)rrechte
Jijke . v:erordening -en : de . gerequir_eerde : 
·,,niet ka1(: hebben. ·overtreden. -art. 7 cler 
·v erordening. op. de , . W aterleidingen'. daar 
hij ,...;. . ai.• inoge ·.d·an .. dpor·- het plaatsen 
d1er schuif de, wafer!oop . in. de Ee_kterbeek 
feitelvk -v-'erhfodei:d :zijn ·,...:.: ten d~ze· geacht 
.m.oet worden. die ·waterlocip niet :verhin
:a.ert .doch :ueregeld te hebben"-;' . - . 
. : dat liij h~t middei"van .. cassatie tegen 
:deze : ·beslis'si~g. word( opg~komen en .i~ 
-.de toelichtilig _daarvan :w:ordt; betqogd, _ciat 
·a.oor de voormelde -Verorciening · en· over
:~enkomst; van iOO,( m.1•itt~rda~d.·. een:. uit
.zondering in het !even is.·.geroepen, een 
:ai;pe11satiii 'verl~end. v,3:11 ,de, ill!)(ll'gemelde 
l:Jepili,.ng van art. 7, welke niet rechtsgdclig 
,zou·._zijn Jot,sta~d-~gekome11_, .ell_ d11s_,geen 

straffeloosheid_ zou kunnen meebrengen, 
omdat daarbij niet_ zijn ·in acht genomen de 
vocirschrirten, ten • aanzien van strafveror
·deningen vastgesteld;: , . 

·o. dienaangaande: 
dat het bewez-~ri -verkiaarde .feit op z_ich 

ielf beschouwd alle . bestanddeelen. der 
_overtreding van ;~£. · 7 · der · Verordeni~g 
van 1863. in zich siuit en dus . voor.. de. 
vraag of· de gerequireerqe terechf . werd 
cintsla.gen van . alle, rechtsvervolgi_ng -alleen 
is te onderzoekeri.- de fuistheid van de 
rechtsbeschou\iingen, door d~ , Rechtbank 
v;astgeknoopt aan de · omstandighed_en, 
waaruit zij in a:H. geva! de ·nietstrafbaar
he:id van bedoeld fert , a:fleidt; . · 

dat nu, waar de in 1007 getroffen over
_eenkomst ge_enszins .bet ·uitvloElisel was 
v_an het _besluit van eei;i. gezag, op wettige 
wijze met de bevoegdhe{d bekleed, .·am 
ondet_ bepaal~e . ge_gev~ns _ onthef.fing. van 
de naleving van een voorsch:r_ift der straf
verordening van 186_3 te verleen!')n, docb 
daarbij ter uitvoering van een_raadsbesluit 
·van 1907 · naast die verordening eene 
bizondere regeling· 'ten opzichte, van d~n 
waterstand -in ,d·e: Eekterbeek -in h~t !even 
werd geroepen, -de· Rechtb_ank terec!J.t aari
nam, dat door . dit Raadsbe,;Jutt · eri.. de 
·daarmede een · geheel : vormende · overeen -
komst geen dispensatie, werd verleend . op 
de Verordenii;ig van i863, doch eene afzon
derlijke · Verordening, voldoend~. "i.1an ···de 
eischen van, art. 150 der Geme~ntewet w:as 
tot stand gekomen,. -~~artegen nie,t afd~~t, 
dat -krachtens dezelve .. slechts een .-regeling 
· met een ·e~kel perso"on· ~erd get~offen; 
: ' dat deze verord~ning als .ien wettelijk 
voorschrift i0: den zin . .van art. 42 Sr. is 
aa~ te me~k_en e~, als: zijncie' geen st:rafve~
ordening. niet aan' de sp~~iaai . VOC>r deze 
vastgestelde - bepalingen IS ond.erworpen; 

dat· hieruit' volgt, dat, -~aar' de hier
voren . bedoelde en nader ._ ·omschreven 
:re~htsbes~houwingen <lei; Re~~t~ank hiefop 
,neerkomen,, ,d_at ,_de: ger~q~ireerde ter · ,uit
_voe~fog: van: geIJleld ;yoorschrift heeft_ ge
handeld en zich. aan,, de bepa!ingen daar
van heeft g~houden, . .ter~ch,t "is ··besiist, 
dat het' bewezen verkl.aarde '• feit ni~t,_straf-
~ b;ar :is. en beklaagde · terecht te -dier zake 
v·an :~lie rechtsv:elvolging . is . ontsLag~n; 

Ve:rwerp~- _hEJt bero,~p.: : .. · · 
(~Eld. Jur,) . 
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2 December 1914. MISSIVE van den Minister 
van •Biimenlandsche Zairnn 'aan ·ae Com-
missarissen der Koningin in de provincien 
betreffende bet d"ragen van eigeri ond~~g'oed 
en schoeisel 'door dienstplicbtige~. ... . 

In verband met de erva:ring, opgedaan ·ten 
aanzien van het · dragen en· niedenemen .van 
eigeii ·onderg<ied en. schoeisel doo·~ d.l°enstplich
tigen bij en tijdens de mobilisatie, heii'£t' de 
:1\'linister van Oorlog het wenscheiijk geacht 
de desbetreffen.de. bepalingen, bedoeld 'in· 'de 
dezerzijdsche "circulaire aan de Commissarissen 
der· Koiiingiri dd. 30 November 1909· n°. 1869: 
afcieeling M:ilitie en ·Weerbaarheid, te herzien 
en we( in dien -~in, dat elgen_ ondergoed 

0

en 
s'choeisel voortaan we! door dienstplichtfgen 
·mogen worden gedragen en doo'r eigen zorg 
hersteld en gereinigd, doch dat .door bet Rijk 
deswege geene · vergoedingen· · meer worden 
uitgekeerd: . - . . . . . . . . . .. 

Nu' een· de~l. der· lfohtirig '19l5 ·re~ds. iegen 
het midden dezer maand ouder d'e wapenen 
zal worden geroepen, is 'iiet werischelijk · ter 
voorkomjng van rriisverstand en' tele~rstelll~g. 
dat den• Burgilmeesters . van .. bovenbedoelde 
wijzigirig · in- 'de bepali:rigeti bet~efl'~nde · het 
dragen van eigen ondergoed en schoeisel spoe-
dig mededeeling worde ged_aan. . 

Ik heb de _eer U H.E.G. te verzoeken daar,-_,,, 
toe het"noodige te wiilen verrichten:' 

5··December 1914. BESLUIT, houdende na;fere 
wijziging · ~dn h~t KoninkJijk b~sl_uit van 
16 'September 1895, (Staatsblad n°. 161), 
wilarbij ·aan het Bestuur der ;gemeente 
Leiden vergunning is verleena· op_he(Iand
goed ,,Endegeest", genieente Oegstgeest: een 

. gesticht voor k~ank:zirinigen op te richten,. ·s: 549. · .. · · · · · •. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. ' ' . 

Op de Voordracht va~ 'Onzen Mitiiste~ -~an 
Binnenlandsche Zaken vim' 2 December 1914: 
n°. 11918, Afdeelirig V olksgezondh~id 'en 'Ar~-
.. ·, . .: ' ' ! . ' ·, ,> _(._ ' ' ,i" 
wezen ;· . , ., 

Gelet op de wet van 27 Apri( l88f(Staat;~ 
b_lad_n°. 96), iaatstelij_k gewiJZigd bij :a:e .w~t yan 
27 Aprii 19i2 (Staatsbi/id n°.~165);' . . . 
. H~bberi gciedgevoriden' ~n -v:eriitaan : : .... 

~~P~=: , ..... . 

. . . . Eenig ttrtik~i. . _ . 
.rn het derde pa· van a~_tikel 2 :;~ii ·lie,t"~?~ 

ninklijk besluit van 16 Septeinbei l895'(Staats
biad no; 161),zooals dat ·artikel i's ·ge-~ijzig\i blj 
Ons besluit van 2 Juni 1913 (Stadtsblad n°. Ill9), 
W<Jrdt in de plaats vaii ·,;3i Decembe"r'l914" ge
lezen ,,31 December i916, of z_oove'el ee,rd;r•aJs . ' ' . , ., .,,.,, 

het nie_uwe p_\(viljoen, ,tot .den bouw waarvall 
door Onzen Ministe; van Binnenlandsche Zakeri 
vergunning · is. ~erle-~n-d bij . be~chikking. :vaµ 
~5 April 19(1, n°. '4402, 1\.fd~~ling Volk~ge~ 
zondheid en A~rr,wezeii: \n g~brµ/k z;af_lrnnil!/n 
worden genomen.'' 

Onze -~Iinister V\Ul, Binne~landscbe Zaken)s 
beiast rnet.cie uitvoering van di't besluit, dat in 
het Staatsbla_d · z~I ,~o;den geplaatst,' ' · 

's~Gravenhake, clen 5deri' December 1_914. 
' . . . , WILHELl\;IIN:A. 

De Mi~iste; . . van Binneiilandsche Zakeri; 
· · · · · · c~:itT ~- D. irnn~N: 

(f[itg~g. 18 pee. 1914.) 

7 °Dedernb~r 1914. BE
0

~~UI;, tcit nadere wijzi~ 
ging va!l_ bet Ko11inklijk besluit van,-8 Sep
tember' 1909 (Staa~sblad I1°. 305), boudend~ 
nadere. vaststelling van de I,nstructie v,om: 
Stelling'~o~Ill~ndl/'.nten en Coniniandanten 
:van' .. Afzon(\e~lijk_e F9rte~;, v9or tijd van 

. oorlog" of van 'ocirlogsgevaar. S. 550. . 
WJJ WILHELMINA: ENZ,·_ , - ... 

Op de voordracht van Onze ·.}1inisters .van 
Oorlog en'va;; Marine, ~an 2 Decernbe;1914, Htt. 
E126, en v_an_ 3 December 1914, Bureau,S. n.0 

•. 3,f; 
,, Gezien : bet sede~t herhaaidelijk g

0

ewij~igde 
Koninklijk 'B~sl~it . van .8 Septembe~ .1909 
(St~atsblm(n' 0 • 305); - ' . _- . __ ·_ .. ',••· 
. Heb,beri. goedge:vonden J~ verstaan te bepa

ie~. dat. in de bij bove~ge~~~Illd \ Ko~lnklljk 
Besl~it vastge~telde· Inst~u~tie 'de nayolgend~ 
wijiigi~gen: w~rden gebracht; ' . ' . ' . 

1°. · 1~ Af~ike(l wordt de t~eede alinea ver
vangen door twee nieuwe alinea's; luidende: 
_ ,,Onde;_' ,;Af~~iiderlijke' Fort~n'.' worden· ~er

staa1i duurZ:am,e 'of tijdelijke verd.edigingswer
keri; niet" tot eerni Stelling behoorende. De tot 
de afzonderlijke forten behoorende gedeelten 
de~ lands zijn omscbreven in de .bij deze 
Instructie gevoegden • st:1at, Bijl11ge II. .. · . · ' 

De vaststelling ·,v,aµ ji~t; tot _·eene stelling of 
tot een afzonderlijk. fort "belioorende, gebied 
heeft niet .,de' strekkjng --het ta<itiscb, gebruik 
van de,.p~r beschikking vandenstelling- of fort
commandant staande;·, strijdkrachteii · en strijd
middeleil, · alsmede de l!lalitregelen voor dat ge-. 
bruik:tot,·dat .gebied. te beperke11."• 
. ·.2° . .In Artikel, 4 wordt -in -de eerste alinea· 

voor ,.Bijlage II" gelezen : , ,,Bijlage. Ill", tei--
wijl de laatste. alinea vervalt. . . 

30_ Ih BiJiag~ I.wordt ~nder: ;,n. De Nieuwe 
Hollan:ascbe Waterllni~'i,;- ···,··. '.' . . ' .• ,· ' ' 

. a. bet gestelde in de,'tweede kolom achter 
,,Noordbrabant": vei-~angen .door:. . . , 

Alnike;k, An3~1 (9P.- en~ ee;-)_,,Baard~ijk (a), 
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Besoijen (a), Capelle (a), Drongelen, Dussen, 
Geertruidenberg (a), Genderen (a), Giessen, _ 
Hooge- en Lage-Zwaluwe (b), Made en Drim
melen (b), Meeuwen, Raamsdonk (a), Rijswijk, 
Veen, Waspik (a), Werkendam, de Werken 
en Sleeuwijk, Wijk en_Aalburg, Woudrichem. 

b. in de tweede kolom achter ,,N oordholland" 
bij Naarden ,,(a)" veranderd in ,,(c)" en bij Ne
derhorst den B~rg ,,(b)" vervangen door ,,(d)" ; 

c. in de derde kolom voor ,,(a)" gelezen 
,,(c)" e~ voor ,.(b)'' gelezen ,,(d)", terwijl in 
die- kolom twee nieuwe noten (a) en (b) worden 
opgenomen, luidende : 

"(a). Met uitzondering van het gedeelte dezer 
gemeente, geltigen ten Zuiden van de Bergsche 
Maas. 

(b). Met uitzondering van het gedeelte dezer 
gemeente, gelegen ten Zuiden van den Amer." 

4°. Bijlage II wordt ,, Bijlage Ill". 
5°. Na Hijlage I wordt als nieuwe Bijlage ll 

ingelascht' de bij dit Besluit gevoegde Bijlage. 
6°. In de thans Bijlage Ill geworden Bij

lage II vervalt: 
~. VI. Afzonderlijke Forfen." en hetgeen daar

onder volgt. 
Onze Ministers van Oorlog en van Marine 

zijn, ieder voor zooveel hem betreft, belast met 
de uitvoering van dit Besluit, waarvan afschrift 
zal _worden gezonden aan Onze Ministers van 
Justitie, yan Binnenlandsche Zaken, van Water
staat en van Landbouw, ·Nijverheid en -Handel 
en dat in het Sfaatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 7den Ueceinber 1914. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, BosBOOM. 
De Minister van Marine, J. J. R:A.MBONNET. 

(Uifgeg. 22 Dec. 1914.) 

Behoort bij het KoninklijkBe
sluit van den 7den Decem
ber l9i4 (Staatsblad n°. 550). 

BlJLA.GE. 

· OPGAVE van de ,,Afzonderlijke Forfen" in. 
den zin van m·fikel 1 de,· instructie voor 
stellingcommanaanten en -commandanten 
van. afzonderlijke forten voor · tijd van oor
log of van oorlogsgevaar, met aanduiding 
van het gedeelte des lands tot ieder dier 
werken behoorende, 

I. Het verdigingswerk bij ,Wesfer1•oorf . . 
In de provincie Gelderland de gem·eenteri: 

Duiven. Westervoort. · · 
II. Het fort op den Hoofddam b'ij-·Parinerden. 
In de provincie Gelder land de gemeenten: 

Bemmel. Millingen. Pannerden, 

III. Het fort Nieuw St. Andries. 
In de provincie Gelderland der gemeenten: 

Heerewaarden. Rossum. Varik. 
In de provincie Noordbrabant de gemeente: 

Alem, Maren en Kessel. 
IV. Het fort Crevecoeur. 

In de provincie Gelderland de gemeente : 
Hedel. 

In de provincie Noordbrabant de gemeenten: 
Empel en Meerwijk: Engelen. 

V. De vesting Geerfruidenberg. 
In de provincie N oordbrabant de gemeenten : 

· (voor zooveel betreft 
Geertruidenberg I de · gedeelten ten 
Made en Drimmelen Zuiden van de Ber_q, 
Raamsdonk ache Maas en den. 

Amer.) 
VI. He/ fo1·t de Ruijte,·. 

In de provincie Zeeland de gemeenten: 
•• , ••••••...•.•••••..•• (memorie) •••• 

VII. De kustbatlerij bij Neuzen. 
In de provincie Zeeland de gemeenten: 

Hoek. N euzen. Zaamsiag. 
VITI, Het fort te Ellewoutsdijk. 

In de provincie Zeeland de gemeente : 
· Eiiewoutsdijk. 

Ons bekend: 
De Minister van Oorlog, BosBOOM. 
De Minister van Marine, J. J. RA.:r,fBONNET, 

7 December 1914. BESL_UIT, houdende wijzi
ging van Koninklijke besluiten in verband 
met het N ederlandsche onderdaanschap 
va_n de bevolking van Nederlandsch-Indie. 
s. 550.A.. 

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

Kolonien van 20 Augustus 1914, afdeeling A1 , 

n•. 66; ... ··.· _ • ... _ . , .. ·. 
Den Raad van State gehoord (advies van 

2ll September 1914,. n•. 22) ;. 
'Gezien het nader rapport van .Onzen v,oor

noerride~ Minister van 3 December 1914, ·afdee- . 
ling A1, n•. 26; 
· . Hebben goedgevonden, en verstaan: 

Art'. 1. De Algemeen,e Bepalingen van Wet. 
geving voor Nederlandscli-Indie ondergaan de 
volgende wijzigingen : 

a. Artikel 3 wordt gelezen : 
,,Zoolang de wet ~iet bepaaldelijk het tegen

deel vaststelt; is bet bnrgerlijk en het handels
recht. hetzelfde zoowel voor vreemdelingen als 
~oor N ~derl~ndsch~ onderdanen". 

. b .. Artikel 5 w<irdt. gelezen : 
. ,. V reemdelingen zijn alien die niet zijn 1il e-

derlandsche onderdanen". · 
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c. Artikel 9 wordt ingetrokken. 
d. Artikel 16 wordt gelezen : 
,,De wettelijke bepalingen betreffende den 

staat en de bevoegdheid der personen blijven 
verbindend voor Nederlandsche onderdanen, 
wanneer zij zich buiten 's lands bevinden. 
Evenwel zijn zij bij vestiging in N ederland 
of in eene andere Nederlandsche Jwlonie, zoo
lang zij aldaar hunne woonplaats hebben, ten 
aanzien van het genoemde gedeelte van het 
burgerlijk recht onderworpen aan de ter plaatse 
geldende ·wet". · · 

2. In de artikelen 83 en 946 van het Burger
lijk Wetboek voor Nederlandsch-Indie wordt 
onderscheidenlijk in plaats van ,,ingezetenen 
van Nederlandsch-Indie" en ,,ingezeten· van 
Nederlandsch-Indie", gelezen : ,,N ederlandsche 
onderdanen" en .,,Nederlandsch onderdaan". 

3. Het Reglement op de rechtsvordering 
ondergaat de volgende wijzigingen : 

a. Artikel 100 wordt gelezen : 
,,Een vreemdeling, niet-ingezetene, kan, zelfs 

wanneer hij in Nederandsch-Indie zijn verblijf 
ni_e_t houdt, .voor den rechter. aldaar worden 
gedagvaard ter·.zake van. verbintenissen door 
hem jeg~ns een . N ederlandschen onderdaan 
aldaar of elders. aangegaan". 
·.b. Het ee,rste ·lid van artikel 128 wordt ge

lezen: 
,,Alle vreemdelingen, _niet-ingezetenen, _ei

schers zijnde, of ·in ·eene aangelegde · rechts
zaak zich voegende of tusschenkomende, zijn 
g~houden ten verzoeke van ·de wederpartij, 
alvorens deze eenige weren van· rechteri of· 
tegenzeggen behoeft te doen, zekerheid-- .te 
stellen voor de betaling der' kosten en·. der 
schaden · en interessen, in , welke· zij zouden 
kunnen verwezen worden". 

c. Nummer 10 van artikel 680 wordt gelezen·: 
,,tegen-de vreemdelingen, niet-ingezetenen, voor 
alle schulden, zonder-uitzondering, ten bchoeve 
van, ·N ederlandsche: 'onderdanen .aangegaan'.' .: 

d. Het opschriftvan de vijfdeafdeeling'vanden • 
vierden titel van-hetderde boek wordt gelezen i 

,;,Van , beslag··.tegen. schulden·areri · en .tegen 
vreemdelingen, :niet-ingezetenent'. 

, ·e; -Het .eerste ,!id ·.van artikel 761 wordt ge• 
lezen: · 

:,,De personen; ·bedoeld .bij :artikel-·680, ·num
mer 10, kunnen, -indien.-,de .zaak ,geen uitstel. 
gedoogt,. zonder · dat• ,er een voimis, te hunnen 
laste ,bestaat, op bevel• :van den, voorzitter van 
den. raad van justitie.- bij -voorraad ,worden ge
gijzeld .. ter zake eener vervallen en<opeischbare · 
schuld ·jegens een 'Nederlandschen ,onderdaan 
aangegaan'.'.. . , 

f. Het tweede lid van artikel 872, zooals het 
luidt ingevolge artikel 98 van het Koninklijk 
besluit van 26 Mei 1908, n•. 66 (Indisch Staats
blad n•. 622), wordt gelezen: 

,, Vreemdelingen, niet-ingezetenen, zijn hier
van uitgesloten, tenzij bij uitdrukkelijke over
eenkomst anders mocht zijn bedongen". 

4. In a'rtikel 36 van·het Wetboek van Straf
recht voor Nederlandsch-Indie (Wetboek voor 
de Europeanen) wordt in plaats van ,,Neder
lande(' gelezen : ,,N ederlahdsch onderdaan". 

5. · Het tweede lid van artikel 348 van het' 
Reglement op de strafvordering wordt gelezen: 

,,Op vreemdelingen, niet-ingezetenen, zal de 
geldboete dadelijk nadat.het vonnis uitvoerbaar 
is geworden bi.i lijfsdwang kunnen worden 
verhaald". · 

6. In het eerste lid van· artikel 1 van het 
Koninklijk besluit van 3 Juli 1866, n•. 93 
(Indisch Staatsblad n•. 64), houdende vaststel
ling der regelen volgens welke de Gouverneur
Generaal groriden voor den landbouw in huur 
kan uitgeven, zooals dat artikel luidt volgens 
bet Koninklijk besluit van 15 Januari 1877, 
n•. 32 (Indisch Staatsblad n•. 70), wordt in 
plaats van ,,N ederlanders" gelezen : ,,N eder
landsche onderdanen". 

7. · Het tweede · lid van artikel 1· van het 
Koninklijk besluit van 6 November 1871, n•. 20 
(Indisch Staatsblad 1872, n°. 11), omtrent _de ver
de·eling van nalatenschappen tusschen vreem
delingen en ingezetehen, wordt gele~en : 

,,Indian eene nalatenscha'p, waartoe zoowel 
gbederen in N ede'rlaridsch-Indie als daarbtiiten 
behooren, gedeeld' ·wordt tusschen vreemde
lingen; niet-ingezetenen, en N ederlandsche on
derdairnn, · nemen de · laatstg.en~emden ·eene 
waarde vooruit, evenredig naar de. mate van 
hun erfdeel, met de waarde der goederen, van 
walker eigendomsverkrijging zij door 

0

buiten
landsche wetten of ge'woonten zouden zijn 
uitgesloten" .-

8. De eerste alinea -~an artikel ·4 van het 
Koninklijk besluit van 30 Januari 1874, n°. 16, 
houdende bepalingeri orritre~t de zeebrieven en 
jaarpassen ·in Nederlandsch-Indili (Nederlandsch· 
Staatsblad'l906; n•. -116, ·Indisch Staatsblad 1905; 
n•. 316)' Wordt gelezen: · 

,,Ingezetenen ·van Nederlandsch-Indie 'zijn in 
den zin' van dit besltiit·: · 

1°. Nederlandsche onderdaneri in Neder-· 
landscli-Indiitwoonachtig; 

2°. alle andere personen, die na krachtens de 
bestaande bepalingen ·verkregen ;vergunning 
tot vestigirig, in Nederldndschsindie gewoond 
hebben gedurende ·het jaar,' geeindigd met den 



dag, "":~arop. de zeebrief .of jaarpas wordt aan
gevraagd.,, 

9. a. In de artikelen 16, 1,7 en· 18 van het 
Koninklijk besluit van 8 Mei_ 1883, n°. 26 
(Indisch, Staatsbla_d n°. _188), betreffende de uit
levering. · van vreemdelingen in Nederlandsch-. 
Indie wordt in plaat~- van ,,Nederlander .is in 
qen .zin dezer· verordening" gelezen: ,,Neder
landsch. ond.e_rdaa,n is" .. 

_. b, .II:et bij. Koninklijk besluit van 11 O_ctober 
189~, n°. 18 (Indis9h Staats_blad 1895, n°. 62), 
vastgestelde artikel . ter ·vervanging van de 
artikelen 22, 23, . 24, 25 en 26 .van het sub a 

genoemde besluit vJirvalt. · 
.. 1.0. Artikel 3 van § 1 van het, Koninklijk 

bEJsluit van 1,Juli .H\97, n°. 35·(Indisch Staats
blad · 1898, no. 50), betreffende de vervanging 
v,m geldboeten bij wanbetaling door vrijheids
straf, wordt gelezen : 

,,Op _ vreemdelingen, niet-ingezetenen, ·kan 
qadelijk nadat het _vonnis uitvoerbaar is ge-. 
warden; bij wanbetaling der opgelegde geld-. 
b_oete, . de, vervangende straf wo_rden_ . toege-. 
past.-
. Strekt. de veroordeeling uitsluitend tot- be

taling van eene geldboete, · dan ~ordt den. 
vreemdeling, niet-ingezetene, een termijn van 
vier en twintig uren voor de betaling. gelaten, 
alvorens • de vervarigende straf wordt toeges 
past". . . . . .· · 
. 11. De eerste alinea· ·van artikel 5 van het 

Decentralisutiebesluit (Indisrh Strwtsblad 1905, 
no_ 137) wordt gelezen : .. 
: ,,Blj_ de regeling :van de vere_ischten .:voor 

b~noembaarheid en verkiesbaarheid tot raads
l!d en :vo<:>r kie_sb!)Voegdheid \Vordt in acht ge
no~en, ,d!lt Europeanen Eln met hen gelijkge
stelden, geen Nederlandsch .onderdaan zijnde, 
vo"r het lidmaatschap .der raden en voor kies- , 
li_e\;'oegdh~id slechts in. aanm~rking , komen,. 
wanneer zij gedurende ten_ minste -. vijf jaren 
binnen Nederlandsch-Indie gevestigd zijn." . 

12. Artikel 2.van de bij het,Koninklijk besh,!it 
van __ 7 Mei; 1900, n~ .. 68. (Indisch· Staqts~lad 
n°. 259f vastgestelde en bij het Koninklijk be-_ 
sluit van 27 September .1910, ·n°. 61 (Indiscli 
Staatsblad. n°: 645), ge:wijzigde ,,~egelen voor. 
het ~erleenen _;an concessie ·to_t den aanleg en 
de e:x,plqitatie. van spoor- ·en. tramwegen, l;>,e
stemd · voor algemeen verkeer in ,Nederlandsch
Indie'_'- wo_rdt gelezen:. 

,,De. concessien kunnen . alleen wo~den ver, 
leend aan: 

a. Nederlan_dsche onderdanen; . _ .. . 
· b. V ei;moptscjiappen, gevestigd in .Nederland_ 

qf in Nede1·landsch-Indie, wa~rvan:wat de naam-· 

!ooze vennootschappen. betreft, de· eenige ):ie
stuurder of corn.missaris,- dan wel als er twee 
zijn beid_en, of als er,meer bestuurders,zijn, _de 
meerderheid, alsook de. ·m@rderheid •der corn-. 
missarissen, e!); wat vennootschappen onder.
eene firma en die bij wijze van geldschieting 
betr!)ft, de- eenige beheerende vennoot, dan, wel:._ 
als er twee zijn·beiden, .of, als er-nie!lr behee-. 
rend~· venno~tei:i zijn de meerderheid, N eqer
landsche onderdaneu- zijn.". 

·· 13. · Dit · besluit treedt in werking op--een · 
door den Gouverneur-Ge~eraal · te bepalen_ 
tijdstip_. 

·Onze Minister·van Kolonien is belast.met de. 
uitvoering van dit. besluit, waarvan- afschrift 
zal warden. geg~ven aan,den Raad van ·State. 

's-Gravenhage, ·den 7den. December 1914. 

· WibHEL-:\'IIN A. 

. De Minister van Koionien', T~. B. PLEYTE. 

. . . ,(Uitgeg. in D~c ... 19.14.). 

7·'Deoem1Jer 1914. · B:isi:.urT, tot wijziging van' 
het ,,Regleniii'nt Indiistrieele Eigendo:r:n 

· Kolonien 1912" vastgesteld bij Koninklijk' 
· besluit van· 29 Augustus .1912 ( N ederlandsoh 

Staatsblad n°. 284, I ndisoh Staatsblad n°. 545, 
Gouverriementsblad · n°. · 87, Publioatieblad 
no. 52). S. 550B. . 

.• Wi:J WILHELMINA, EN~ . 

Op de •voordraoht. van ,Onzen· Minister van: 
Kolonien van 20 Augustus 1914, afdeeling A1;-., 

no. 66; · 
Den Raad van State gehoord (advies van. 

29 September ,1914, n°. 22); 
. Gezien ·het nader rapport van Onzen voor-, 

noemden Minister . van , 3 · December 1914;,. 
a.fdeeling A 1, n°. 26.;, .-, 

Hebben goedgevonde11 en ·verstaan.: · 
Art. 1'. In het eerste lid--van. artikel· 7 van 

het · ;,Reglement Indiistrieele,, Eigendoni Kolo
nien 1912" '(Nederlandsoh Staatsblad n°. 284, 
Indisch Staatsblad n°. :545, Gouveriiementsblad. 
no. 87, Puhlicatieblad n°. ·52) ;wordt in pla.ats 
van : ,,De ingezetenen,-van .N ederlandsch~Indie; 
Suriname of Our~ao en de •niet-ingezetenen", 
gelezen: ,,De Nederlandsche onderdaan en·de,. 
vreemdeling. binneri_., N ederlandsch-lruJ,ie, Suri
name; of. Our~ao wcinende, of". 

· 2. · ,Dit besluit treedt in werking, in N eder-
lani/,sch-Indie. op- een. door· den· Gouverneur-. · 
Generaal..en ;in. Suriname .en. Ourru;ao op een<· 
door· den- Gouverneur .te· bepa.len tijdstip. 

Onze .Minister van Kolonien· is bela.st• met de, 
uitvoering van dit besluit, waa.rvaii .afs_chrift• 
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zal worden gegeven aan den Raad van State. 
's Gravenhage, den 7den December 1914. · 

WILHELMINA. 
De 111inister van Kolonien, TH. B. PLEYTE. 

(Uitgeg. 31 Dec. 1914.) 

8 December _1914. BESLUIT, · houdende de be
kendmaking in het Staatsblad van· het op 
17 Augustus 1914 met Groot-B,·itannie ge
sloten uitleveringsverdrag, voor zo'oveel 
betreft een aantal Britsche protectoraten. 
s. 551. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Gezien het op 17 Augustus 1914 te 's-Gra• 
venhage tusschen Nederland en Groot-B,·itannie 
gesloten uitleveringsverdrag, strekkende tot nit.' 
breiding der toepassing van het Nederlandschc 
Britsch~ uitleveringsverdrag van 26 September 
1898 (Staatsblad 1889 n°. 15) tot eenige Britsche 
protectoraten in Afrika ; 

Overwegende dat de akten van bekrachti
ging van bedoeld verdrag op -20 November 
1914 te 's-Gravenhage zijn uitgewisseld; 

Op de voordracht van Onzen Minister van· 
Buitenlandsche Zaken van den 3den Decem
ber 1914, Di-rectie van ·het Protocol, n°. 33695: 

Hebben goedgevonden en verstaan: voorzegd 
verdrag, waarvan een afdruk in Nederland
schen en· Engelschen tekst hierbij is gevoegd, 
te doen bekend maken door de plaatsing van 
dit besluit in het Btaatsblad. (1) 
• Onze Ministers, Hoofden van Departementen 

van Algemeen- Bestuur zijn belast, ieder voor: 
zooveel hem aangaat, met de uitvoering van 
hetgeen ten deze -.yordt -vereischt. 

's-Gravenhage,' den 8sten December 1914. 
WILHELMINA .. 

De Minister· 1ian B1,itenlandsche Zaken, 
·J. LOUDON. 

(Vitgeg. 19 Dec. 1914.). 

·'Hare Ma;festeit de Koningin 'der Nederlari~ 
den ·en Zijne · Majesteit 'de Koning: van 
Vereenigd Konirikrijk• van Groot'-Britanriie en 
Iei•land en• van de' Britsche Overzeescbe 'g'e
bieden, Keizer van Indiii, het -raadzaam: ach
tende 'door ,een Verdrag de- uitlevering van 
vooitvluchtige misdadigers tlisschen-de gebie
den:· :van· Hare· gerioemde Majesteit en::zekere · 
Britsche Protectoraten te regelen; hebben te
dien einde tot Hoogstderzelver Gevohnachtig-
den -aangewezen': . 

Hare Majesteit -de· -Jfoningin der: Nederlan:: 
' . ' . 

--- .. 

(1) IIierna is alieen· 'de ·N ederlan'dsche tel~st 
opgenomen.- · 

1914 
den: Jonkheer J. LOUD-ON, Hoogstde'rzelver 
Minister van· Buitenlandsche Zaken. 

Zijne Majesteit' de Koning van het Vereenigd 
Koninkrijk van Groot-Britannie en °Ierland eii 
van de Br1tsche ·overzeesche Gebieden, Keizer 
van Indie: den heer H. G. CmL'.rON, Tijdelijk 
Zaakgelastigde te 's Gi-avenhage. 

Die, daartoe behoorlijk gevolmachtigd, om 
trent de volgende artikelen zijn overeenge
komen en die hebben vastgesteld: 

· Art. 1. De• bepalingen van het tusschen 
Nederland en Groot-Britannie op 26 Septem
ber 1898 · onderteekeride Uitleveringsverdi:ag 
zullen van· toepassing 'zijn .op uitleve·ringen 
tusschen d'e gebieden van Hare Majesteit de 
Koningin ·der N ederlanden en de -hieronder 
genoemd·e Britsche Protectoraten, gelijkelijk 
alsof die Protectoraten overzeesche bezittingen 
van Zijne B.ritsche Majesteiten waren. 

:. Bedoelde Praectoraten :zijn : ·, . 
Bechuanaland; · 

· Oost-Afrika; 
Gambie; 

· ·Nigerie; 
Gilbert en Ellice-Eilanden; 
Noord-Rhodesie; 

. De N oordelijke Gebieden van de Goudkust 
·N yasaland ; 

· · Sierra Leone ; 
· Salomon ·Eilariden; 
Somaliland ; . : L 

:. Zuid-Rhodesie; 
Swazilarid :' 

· ·Uganda; 
Zanzibar. ,t 

: 2,-·Voor wat betreft de toepassing van het Ver-' 
drag van 26 September 1898 zullen de:inboor,. 
lingen van· de bovengenoemde Protectoraten 
bescbouwd worden als Britsche onderdanen.· 

3. Aanvragen om uitlevering krachtens· diti 
Verdrag zullen,' behoudens -de hieronder -te 
noemen uitzondering, 'geschieden• overeenkom-· 
stig 'de ·J:iepalingen-·van artikel'18-van het Ver
drag van 26 Septer:dber 1898; alsof de -genoemde 
Protectoraten o've'tzeesche bezittingen van Zijne'
Britsche Majesteit waren: 
, ·In· afwijking: van-· artike} 18 van: genoemd1 

Verdraw zal°.de ·termijn voor voorloopige aan-' 
ho11.ding·: drie· :n:iaanden ·bedragen. 

4. Dit Verd.rag hl warden bekrachtigd en> 
de ·akten: van : bekrachtiging- 'zdllen zo-0 spoedig 
niogelijk, worden< uitgewisseld. 

Het 'V erdrag'. zal . in . werking treden drie l 
maariden nadat de akteri van bekrachtiging 
zullen zijri ·uitgewisseld'.· -Het.:zal zoo Jang vani 
hacht ·,blijven ,als -het tusschen.Nederland enc 
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Groot-Britannie op 26 September 1898 onder
teekende Uitleveringsverdrag van kracht zal 
blijven. Het zal vervallen met de beeindiging 
van dat Verdrag. 

Ter · oorkonde waarvan de wederzijdsche Ge
volmachtigden dit Verdrag hebben ondertee
kend en van hunne zegels hebben voorzien. 

Gedaan in dubbel te 's Gravenhage, den l 7den 
Augustus 1914. 

(L. 8.) J. LOUDON. 

(L. 8.) H. G. CHILTON. 

8 December 1914. BESLUIT, tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 19 Juli 1913 
(Staatsblad no. 330), tot uitvoering van arti
kel 375, · eerste lid, van de Invaliditeitswet, 
v_oor zooveel die bepaling betrekking heeft 
op renten, als bedoeld in de artikelen 369 
en 370 dier wet. S. 552-

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van 5 December 1914, n°. 3404, af. 
deeling Arbeidersverzekering ; 

Gelet op artikel 375, eElrste lid, van de In
validiteitswet; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
I. In artikel 1 van Ons besluit van 19 Juli 

1913 (8taatsblad n°. 330), wordt in de plaats 
van .,Onze Minister van Landbomv, Nijver
heid en Handel" gelezen: .,Onze Minister van 
Financien"_ 

II. In artikel 2, eerste lid, onder a, van Ons 
voormeld besluit wordt in de plaats van .,in 
iedere gemeente" gelezen: .,voor .iedere ge
meente" en in het tweede lid van dat artikel 
wordt in de plaats van ,,5 leden" gelezen: 
,.3 leden'i. 

IIL Van artikel 3 van Ons voormeld besluit 
vervallen het eerste lid en het cijfer .,(2)" v66r 
het tweede lid. 

IV. Artikel 4 van Ons voormeld besluit 
wordt gelezen als volgt : 
- ,,(1) Een- rente, als bedoeld in artikel 370, 

wordt aangevraagd door indiening van een 
ingevuld en onderteekend fo~mulier. 

(2) Zoodanige formulieren zijn voor een 
ieder kosteloos verkrijgbaar aan de hoofd., 
hulp- en bijkantoren der posterijen en waar 
zulks overigens door Onzen Minister-mocht 
zijn bepaald.". 

V •. Het eerste lid.·en de eerste alinea van 
het tweede lid van artikel 8 van Ons voor
meld besluit worden gelezen als • volgt ·: 

.,(1) Door iederen tusschenpersoon wordt ge
houden en dagelijks bijgehouden een register 
van de formulieren van aanvraag eener rente, 

als bedoeld in artikel 370 der Invaliditeitswet; 
bij welker invulling hij behulpzaam is geweest. 

(2) De inschrijvingen in dit register geschie
den onder een doorloopend volgnummer en 
vermelden :". 

In het derde lid wordt in de plaats van 
,;woont" gelezen : 
,,werkzaam is,,. 

VI. Artikel 11 van Ons voormeld besluit 
wordt gelezen als volgt : 

.,(1) Na afloop van het onderzoek wordt de 
aanvrage behandeld in de eerstvolg!)nde verga
dering der Commissie: De Commissie verga
dert niet meerdan eenmaal per maand, doch kan, 
zoo dikwijls het bestuur der Rijksverzekerings
bank dit verzoekt, een buitengewone vergade
ring houden tot behandeling van aanvragen. 

(2) Een advies op ee::i verzoek om rente mag 
niet worden vastgesteld dan wanneer ten minste 
twee leden der Commissie tegenwoordig zijn. 
De secretaris, geen lid zijnde, heeft een raad
gevende stem. 

(3) foder aanwezig lid is verplicht een stem 
uit te brengen, behoudens wanneer de Com
missie hem van die verplichting ontheft uit 
hoofde van de betrekking, waarin .h\i tot den 
aanvrager: staat, 

(4) In het advies wordt vermeld, welke le
den aan de stemming over het advies hebben 
deelgenomen. en hoeveel leden v66r het ad vies 
hebben gestemd. 

(5) De minderheid doet in een afzonderlijk 
advies van haar gevoelen blijken. In dat advies 
wordt vermeld, van welk lid het afkomstig is. 

(6) Staken de stemmen, dan worden beide 
gevoelens aan het bestuur de; Rijksverzekerings
bank medegedeeld.". 

VII. Artikel 12 van Ons voormeld besluit 
wordt gelezen ·als volgt: 

,,Bij afwezigheid wordt de voorzitter der 
Commissie vervangen door het lid, daartoe door 
de Commissie in hare eerste voltallige vergade
ring aangewezen. De Commissie doet van die 
aanwijzing mededeeling aan Onzen Minister.". 

VIII. Artikel 14 van Ons voormeld besluit 
wordt gelezen als volgt : 

,.Door de Commissie worden bij haar advies 
gevoegd de stukken, waaruit de aanspraak op · 
rente en -het bedrag der rente kunnen blijken. 
In de gevallen, waarin het bestuur der Rijks
verzekeringsbank dit noodig oordeelt, wordt 
een geboorte-akte . bij het advies gevoegd of 
na het ad vies aan dat bestuur gezonden.''. 

IX. Artikel 15, eerste lid, van Ons voor~ 
meld besluit wordt- gelezen als volgt: • 

.,(1) De Commissie is verplicht,. de inlich-
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thigen in te winnen en de punten te onder
zoeken, welke haar - hetzij in het algemeen, 
hetzij voor bijzondere gevallen, ook 'nil toe
kenning eener rente, - door het besttiur der 
.Rijksverzekeringsbank, in verband met de uit
voering der Invaliditeitswet zijn aangegeven, 
alsmede de mededeelingen te doen, welke haar 
door dat bestuur worden gevraagd.". 

In het tweede en in het derdEl_ lid wordt in de 
plaats van ,,wonen" gelezen: ,,werkzaam zijn". 

In het derde lid wordt voorts in de plaats van 
"voor bijzondere gevallen" gelezen: ,, voor ieder 
bijzonder geval, ook na toekenning eener rente,". 

X. De registers van , de formulieren van 
aa:nvraag eener rente, als bedoeld in artikel 
36~ der Invaliditeitswet; door de tusschen
persone_n gehouden, worden door hen in de 
eerste week van Januari 1915 overgedragen 
aan den secretaris der Rentecommissie, in wel
ker gebied zij _werkzaam zijn. 
, XI. (1) De registers en het overige archief 

van de Rentecommissien worden op 31 De
cember 1914 door de secretarissen overgedragen 
aan het bestuur· der Rijksverzekeringsbank. 
Het bestuur der bank doet die stukken of .uit
treksels daarvan zoo spoedig mogelijk toekomen 
aan de secretarissen der Rentecommissien, op 
wier gebied die stukken betrekking hebben. 

(2) Het vorige lid is niet van toepassing ten aan
zien van de Rentecommissie te 's Gravenhage. 

XII. Het bepaalde onder II tot en met VII 
treedt eerst op 1 Januari 1915 in werking: 

XIII. De tekst van Ons besluit van 19 
Juli 1913 (Staatsblad n•. 330), zooals het luidt 
na de bij dit besluit daarin gebrachte wijzi
gingen,' wordt als bijlage bij dit bes.luit gevoegd. 

Onze Minister van Financien is belast met de 
uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan de Algemeene Rekenka• 
mer endat in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 8sten December 1914. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financilin, TREUB. 

(Uitgt,g. 16 DeJJ. 1914.) 

TE K S T van het Koninklijk besluit van 
19 Juli 1913 (Staatsblad n•. 330), tot uit
voering van artikel 375, eerste lid, van de 
Invalidite:itswet, voor zooveel die bepaling 
betrekking heeft op renfen, als bedoeld in 
de artikelen 369 en 370 dier wet, zooals dat 
besluit is gewijzigd bfj Koninklijk besluit 
van 8 December 1914 (Staatsblad n•. 552). 

§ 1, Algemeene bepalingen. 

Art. 1. (1) In dit besluit wordt verstaan 
onder: 

Onzen Minister : Onze Minister van Finan
cien; 

tusschenpersoon: een persoon, aangewezen 
door Onzen_ Minister, om aanvragers eener 
rente, als bedoeld in de artikelen. 369 en 370 
der Invaliditeitswet, behulpzaam te zijn. 

(2) In dit besluit wordt onder: ,.aanvrager" 
begrepen : ,.aanvraagster". 

2. (1) In het belang van een richtige in
diening en behandeling van verzoeken om 
rente, als bedoeld in ·de artikelen 369 en 370 
der Invaliditeitswet, worden : 

a. door· Onzen Minister voor iedere ge
meente e~n of meer tusschenpersonen aange
wezen; 

b. door Ons Commissien aangewezen,'ieder 
voor het door -Ons bepaalde district. 

(2) De Commissien dragen den naam van : 
,.Rentecommissien" en bestaan uit 3 leden, van 
wie een door Ons als voorzitter wordt aange
wezen. Indien niet door Ons aan de . Com- . 
missie een secretaris is toegevoegd, treedt het 
door Ons aangewezen lid der Commissie op als 
secretaris .. 

(3) Aan de tusschenpersonen en aan de 
leden en de secretarissen der Commissien wordt, 
naar door Ons vast te stellen bepalingen, een 
vergoeding toegekend. 

§ 2. Van de indiening der verzoeken om rente. · 

3. Een rente, ingevolge artikel 370, kan 
niet eerder'' -~orden aangevraagd dan twee 
maanden v66r het tijdstip, waarop de leeftijd 
van 70 jaar zal worden bereikt. 

4. (1) Een rente, als bedoeld in artikel 370, 
wordt aangevraagd door indiening van een 
ingevuld en onderteekend formulier. 

(2) Zoodanige formulieren zijn voor een 
ieder kosteloos verkrijgbaar aan de hoofd-, 
hulp- en bijkantoren der posterijen en waar 
zulks overigens door Onzen ·Minister mocht 
zijn bepaald. 

5. (1) De invulling van bet formulier. ge
schiedt bij voorkeur door een tusschenpersoon. 
Alsdan wordt het bepaalde in de volgende 
leden van dit artikel in acht genomen. 

(2) De tusschenpersoon vult het formulier 
in, naar de opgaven en in tegenwoordigheid 
van den aanvrager. Echter doet hij het for
mulier niet eerder onderteekenen dan nadat 
hij -· voor zooveel noodig en mogelijk - de 
juistheid en volledigheid der opgaven heeft 
onderzocht; zijn de opgaven, naar zijn oordee/., 
onjuist of onvolledig, dan verzoekt hij den 
aanvrager, toe te stemmen in een wijziging of 
aanvulling der opgaven. Wordt deze toestem-
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ining ·verleend, dan· worden· de noodig'e wijzi
gingen of aanvullingen in het forrrmlier aii'n: 
gebra"cht of wordt een •nieu-iv formulie_r opgA
maakt ... In dat geval, zoomede indien geen 
wijziging of aanvulling van. het .fo~mu:lier 
noodig was; wordt door d·en tu:ssch'eilpersoon 
aan den voet van· het formuli'er de verklaring 
gesteld en onderteekend : ,;nagegaan en 'juiiit 
bevonden". 
· (3) Geeft · de· aanvrager •zijn toestemming 
tot een wijziging· of aanvulling van bet for
mulier niet, dan: laat de tusschenpersoon den 
aanvrager bet formulier onderteekenen, doch_ 
deelt op een afzonderlijk blad mede, in welk 
opzicbt de opgaven naar zijne meening otijliist 
of onvolledig zijn, alsmede dat eil waaroni de 
aanvrager· heeft geweigerd, in de :wijziging of 
aanvulling' toe te stemme'n .. 

(4) De tusscbenpersoon geeft den aanvrager 
inzage van bet blad, in het·vorige lid bedoeld. 

· Wordt bet · formulier, waarbij · zulk een blad 
beboort, niet door den tusscbenp8rsoon inge
diend, rriaar door den aanvrager zelven, dan· 
zendt de tusscbenpersoon een dnplicaat· ·van 
het blad afzonderlijk · aan den secretaris der 
Commissie. 

6. De invullin~ van bet formulier kan ook 
geschieden door of natnens den aanvrager; 
zonder medewerking van een tusscbenpersoon. 

7. (1) Alvorens bij den secretaris der Com
mi'ssie te worden ingediend, wordt bet inge
vuide formulier ·onderteekend. 
· (2) · Ve onderteekening ·gescbiedt" door den 

aanvrager. Heeft "hij een wettelijken vertegen; 
woordiger, dan kan - met vermelding van 
die boedanigbeid - de aanvrage door dezen 
worden onderteekerid; De bandteekeniµg·kan· 
warden vervangen · door e·en kl-ii.is, mits do~r 
een ·tusschenpersoon op· het formillier · wordt: 
verklaard, dat ·het kruis• in zijn tegenwoor··· 
digbeid is· gesteld· door den aanvrager, even:: 
tueel door diens wettelijken vertegei::twoor- · · 
diger. ··· · · 

(3) · Is- de ·aanvrager; eventueel diens wette
lijke vertegenwoordiger;. buiten ·staat' tot· ·bet 
stellen van een kriiis; da:n · geschiedt de onder· · 
teekenirig van bet forniulier door een tus·scb~~
persooi:J.: Deze verklaart dan op bet formulier, 
door· welke· oorzaalc 'de· onderteeken_iiig niet 
kan geschieden door ··den: aanvrager; eventueel 
door diens wettelijken · vertegenwoordiger. · 

·8. (l)· Door iederen tusscberipersoon wordt· 
gebouden en:_.dagelijks bijgehouden eei;i""register 
van de: ·formulieren van aanvraa·g· eener rente; 
als bedoeld in• artikel 370 der Invaliditeitsw'et; 
bij welker invulling hij bebulpzaam is geweest:· 

"(2) De ins~brijvingen in. dit register i~, 
schieden onder een doo~loopend volgnumine.~ 
en. vermelden·:' , ... 

a. naarn en' adres,.· ~oomede dag, i:i:iaarid, 
jaar .. en plaats v~n geboorte, van den aan°: 
vi-ager ; . . . , . 

. b. den dag," waarop het do.cir den tusscbe~-. 
persoon ingevulde formulier hi di~ns tegen• 
woordigheid werd _onderteekend; . 

c • . den. dag, wiuirop bet formuiier· door den 
tusschenpe~soon aan . den secretaris der Com·
missie wordt gezonden; . ' 

d ... den dag, wan1;op cloor. den. tl)-SSe-bcri.p"er
soon bet. bewijs werd· ontvangen, bedoeld. in 
artikel 9, · tweede lid ; · · 

e. hetgeen den tusscbenpersoon wenscbelijk 
mocbt voorkonien of hem ingevolge· artikel 15,. 
tweede i°id, mocbt zijn ·vo_orgescbre;en. . . 

(3) Het register. moet steeds ter inzage zijJ?
vail de leden en a.en secretaris der Commissie, 
binnen welker gebied de.tusschei;ipersoon we~k
zaam is, alsmede .. van de personen, do_o_r b1i"t 
bestuur der Rijksverzekeringsbank aang.ew~~en. 

· 9. (1) Het ·ingevulde en onderteekend\l for-· 
mulier wordt, m&t de ·bijbeboorende stukken, 
i~gedie_nd bij den secretaris ··der Commissie, 
biimen welker gebied de aanvrager woqn(. 
Woont de aanvrager niet in, Ned,erland, dan 
wordt, · indien . niet een tusscbenpersoon bet. 
forinulier ·indient, dit gezonden a.an den s_ec_re
taris der Comlllissie, die· de, aanvrager verkiest. 
Geschiedt de indiening door een. tusschenper-. 
SOOll, dan wordt b~t formulier, onmiddellijk 
nadat bet oi::tderteekerid is, met de bijbehoo, .· 
rende stuk){im toegezonden aan_ den secretaris ·_ 
der Commissie, binnen welker gebied de. tus--, 
scbenpersoim werkzaam 'is. . . . 

(2)" De secretaris der ·commlssie .zendt den 
aai:J.v~ager of' diens wettelijkeri vert~gen-:Voo:- ·. 
diger zoom~de den tiissc_henpersoon, door wi~n-' 
het formulier werd iD;gezonden, een bewijs van 
ontvarigst, uiterlijk op ,. den eersten. werkdag 
na -den c!ag, 'Ya~i:op. ,hij_ -~et formulier ontving. 

§ 3. Van de b.ehand~ling, der verzoeken om 
. _rente b_ij, .d~ Gommissie_-· 

10. De Commissie onderzoekt, of de op
ga_ven, in en ,bij ·het -formuliei' verstrekt, vol
doende -zijn tot het uitbrengen van· haar ad vies 
aan. de Rijksverzekeringsbahk. ·· . · 

.11.. (1) Na af!oo·p van het onderzoek wordt 
de· aanvrage · bebandeld. in de -eerstvolgende 
vergadering. der Comlllis~ie. · De, Commissie 
vergadert niet" i:neer dai;i eenmaal ,pe~ maan_d, . 
do"ch kan, zoo dikwijls het bestuur de·r Rijk~., 
verzekeringsbank dit verzoekt, een buitenge-·' 
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wone vergadering houden tot behandeliug van 
aauvragen. 

(2) Een advies op ()en verzoek om rente 
mag niet worden vastgesteld dan wanneer ten 
minste twee leden der Commissie tegenwoordig 
zijn. De ·secretaris, geen lid zijnde, heeft een 
raadgevende stem. 

(3) Ieder aanwezig lid is verplicht een stem 
uit te brl!ngen, behoudens wanneer de Oom
mis'sie he.in van die verplichting ontheft uit
h0ofde van de betrekking, waarin hij tot den 
aanvrager staat. 

(4) In het ad vies wordt vermcld, wclke leden 
aun de stemming over het advies hebben deel
genomen en hoeveel laden v66r het advies 
hebben gestemd. 

(5) De minderheid doet in een afzonderlijk 
advies van haar gevoelen blijken. In dat ad vies 
wordt vermeld, van welk lid het afkomstig is. 

(6) Staken de stemmeu, dan worden beide 
gevoelens aan het bestuur der _Rijksverzeke
ringsbank medegedeeld. 

12. Bij afwezigheid wordt de voorzitter 
der Commissie vervangen door het lid, daartoe 
door de Commissie in bare eerste voltallige 
vergadering aangewezen. De Commissie doet 
van die aanwijzing mededeeling aan Onzen 
Minister. 

13. (1) Door den secretaris der Commissie 
worden de ingekomen aanvragen om rente 
ingevolge artikel 361) der Invaliditeitswet van 
een doorloopend volgnummer voorzien. Het
zelfde geschiedt ten aanzien van de aanvragen 
om rente ingevolge artikel 370 van genoemde 
wet. Voorts worden door hem gehouden en 
dagelijks bijgehouden : 

1°. een register van bij bem ingekomen aan
vragen om rente, als ·bedoeld in artikel 369; 

2°. een register van bij hem ingekomen aan
vragen om rente, al8 .'l:!edoeld in artikel 370. 

(3) led er van deze registers vermeld t : 
a. het nummer .van bet formulier van aau

vrage, en naam en adres, zoomede dag, maand, 
jaar en plaats van geboorte van den aanvrager; 

b. de dagteekening der aanvrage; 
c. den dag, waarop -de aanvrage bij den 

se0retaris inkwam; 
d. den dag, waarop bet bewijs, bedoeld in 

artikel 9, tweede lid, aim den aanvrager' of 
aap diens wettelijken vertegen woordiger ·werd 
toegezonden : 

e. den naam van den tusschenpersoon, die 
de aanvrage bebandelde; 

f den dag, waarop de aanvrage in de· ver
gadering der Commissie• werd onderzocht ·en 
den dag, waarop de aanvrage, met het advies 

1914. 

der Commissie, door hem naar de Rijksver
zekeringsbauk. werd gezonden; 

g. den dag, waarop door die Bank ten aan
zien van de , aar.vrage nadere inlicbtingen 
werden verzocht en waarop door de Commissie 
aan dat verzoek werd gevolg gegeven ; 

h. hetgeen der Commissie verder wenscbelijk 
mocht voorkomen. 

(3) Het register moet steeds ter inzage zijn 
van de personen, door bet bestuur der Rijks
verzekeringsbank aangewezen. 

§ 4. Van het bewijs der aanspraak op rente 

14. Door de Commissie worden. bij haar 
advies gevoegd de stukken, waaruit de aan
spraak op rente en bet bedrag der rente kunnen 
blijken. In de gevallen, waarin het bestuur 
der Rijksverzekeringsbank dit noodig oordeelt, 
wordt ee;n geboorte-akte bij het adviesgevoegd 
of na. bet advies aan dat bestuur gezonden. 

§ 5. Slotbepalingen. 

15.· (1) De Commissie is verplicbt, de in
licbtingen in te winnen en de punten te onder
zoeken, welke baar - hetzij in bet algemecri, 
betzij voor bijzondere · gevallen, ook na toe
kenning eener rente, - door bet bestuur der 
Rijksverzekeringsbank, in verband met de 
uitvoering der Invaliditeitswet zijn aangegeven, 
alsmede de mededeelingen tc doen, welke haar 
door dat bestuur worden gevraagd. 

(2) De tnsschenpersonen zijn verplicbt, zicb 
te gedragen naar de aanwijzingen, bun gege
ven door de Commissie, binnen welkcr gebiecl 
zij werkzaam zijn, of door den voorzitter of 
den secretaris dier Cornmissie. 

(3) Zij zijn verplicht om de inlicbtingen in te 
winncn en de punten te onderzoeken, welke hun 
voor ieder bijzonder geval; ook na toekenning 
eener rente, zijn aangegevcn door de Commissie, 
binnen welker gebied zij werkzaam zijn, of door 
den voorzitter of den secretaris dicr Commissie. 
Zij zijn mede verplicbt om de medcdeelingcn 
te doen, welke hun door die Commissic, dien 
voorzitter of dien secretaris '.worden gevruagd. 

16. (1) Door Onzen :Minister kunnen, voor 
de toepassing van bepalingen uit dit besluit, 
formulieren en modellen ·worden vastgesteld. 

(2) Voor zoover door Onzen Minister voor 
bepaalde verrichtingen formulieren · of model
len zijn vastgesteld, moet van die formulieren 
of modellen bij het doen dier verrichtingen 
-worden gebruik gem·aakt. 

Behoort bij bet Koninklijk besluit van 8 
December llll4 (Staatsblad n°. 552). 

(l J\'Iij bekend, 
De Minister van Financien, · TRiun. 

34 
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-8 Decernber 1914. BERLUIT, tot nadere wijzi· 
ging van het Koninklijk besluit van 25 Juli 
1913 (Staatsblad n°. 334), gewijzigd · bij 
Koninklijk bcsluit van 20 Maart 1914 
(8taatsblad n°. 156), houdende bepalingen 
betreffende vergoedingen, toe· te kennen 
aan de leden en· de secretarissen der Rente
commissien en aan de tusschenpersonen 
voor de renten, bedoeld in de artikelen 
369 en 370 der Invaliditeitswet. S. 553. 

WIJ WILHELMINA, ENZ, 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van 5 December 1914, n• 3404, af
deeling Arbeidersverzekering ; 

Gelet op artikel 375, eerste lid, der Invalidi
teitswet, en op artikel 2, derde lid, vlin Ons 
besluit van 19 Juli 1913 (Staatsblad n°. 330); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
I. In artikel 1 van Ons besluit van 25 ,Juli 

1913 (8/aatsblad ·n°. 334), gewijzigd bij Ons 
besluit van 20 Maart 1914 (8/aatsblad n°. 156), 
wordt in de plaats van ,,Onze Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel" gelezen: 
.,Onze Minister ·van Financien". 

II. Artikel 2 van -Ons voormeld besluit 
wordt gelezen als volgt: 

,.A.an den voorzitter eener Rentecoinmissie 
of diens plaatsvervanger wordt voor iedere, 
door hem bijgewoonde, vergadering der Com
missie een vergoeding van f 8, aan ieder der 
overige leden - daaronder niet begrepen een 
lid dat tevens secretaris is - een vergoeding 
van f 4 toegekend.". 

III. Artikel 3, eerste lid, van Ons voormeld 
besluit wordt gelezen als volgt: 

,,(1) Aan den secretaris der Commissie wordt 
door Onzen Minister een vergoeding toegekend 
naar reden van f 300 per jaar. Onze Minister 
kan voor een of meer Commissien het bedrag 
van f 300 met ten hoogste f 100 verhoogen.". 

Aan het artikel wordt toegevoegd een derde 
lid, I uidende : 

,,(3) Door Onzen Minister . kan aan den 
secretaris ter bestrilding van bureaukosten een. 
toelage worden ,toegekend naar reden van ten 
hoogste f 25 per jaar. Drukwerken worden 
door het bestuur der Rijksverzekeringsbank 
verstrekt.". 

IV. Artikel 4, eerste lid, van ·Ons vodrrneld 
besluit wordt gelezen als volgt: 

.,(1) Aan den secretaris der Commissie·wor
den door · Onzen Minister gelden ter goede 
rekening verstrekt, ten eiiide ·daaruit te be
talen de vergoedingen in lirtikel 2 bedoeld.". 

V. In, artikel 6 van Ons voormeld besluit 

wordt in de plaats van ,,maand December 1913 
en verder halfjaarlijks" gelezen: ,,eerste helft 
van de maanden Janq._ari en Juli". 

VI. Na artikel 6 van Ons voormeld besluit 
wordt opgenomeu een nieuw artikel, luidende: 

,,Artikel 7. Bij wijziginQ; van het gebied vaµ 
een of meer Rentecommissien worden voor de 
toepassing van de voorgaa11de twee artikelen 
de werkzaamheden door tusschenpersonen v66r 
die wijziging vefrich_t, waotrvoor hun nog geen 
belooning is toegekend, geacht te zijn verricht 
in het gebied der Rentecommissie, waarbinnen 
zij na de wijziging werkzaam zijn.". 

VII. Ten aanzien van de onderwet·pen, be
handeld in de artikelen. 2, 3 en 4 van Ons 
voormeld besluit, worden, voor zooveel betreft 
het jaar 1914, de v66r hot nemen van het 
onderhavige pesluit van kracht zijnde bepa
lingen toegepast. 

VIII. De tekst van Ons besluit van 25 Juli 
1913 (8/aatsblad n°. 334), zooals het luidt na 
de bij Ons besluit van 20 ]\faart 1914 (Staats
blad n°. 156) en bij dit besluit daarin gebrachte 
wijzigingen, wordt als bijlage bij dit besluit 
gevoegd . 

Onze Minister van Fiuancien is beiast met 
de uitvoeriug van dit besluit, waarvan af
schrift zal worden gezonden aan de Algemeene 
Rekenkamer en dat .in het Staatsblad zal wor
den geplaa tst. 

's-Gravenhage, den 8sten December 1914. 

W I L HELM IN A. 
De Minister van Financien, TREUB. 

(Uitgeg. 16 Dec. 1914.) 

TEKST van het Koninkliik besliiit van 
25 .Juli 1913 (Staatsblad n°. 334), hou· 
dende bepalingen betrejfende vergoedingen, 
toe te kennen aan de leden en de secreta-

: rissen der Renfecornrnissien en aan de 
fusschenpersonen voor de renfen, bedoeld 
in de artikelen 369 en 370 der Invalidi
teitswet, zooals dat besluit is _q,wijzigd bij 
Koninklijk · bes/11,it van 20 JJ,J aart 1914 
(Staatsblad n°. 156) en bifi Koninkli!fk besluit 
van 8 December 1914 (Staats blad n°. 553). 

Art. 1. In dit besluit wordt onder : ,. Onzen 
Minister" verstaan: Onze Minister van Fi
nancien . 

2. Aan den voorzitter eener Rentecommissie 
of diens plaatsvervanger wordt voor icdere, 
door hem bijgewoonde, vergadering der Cpm
missie een vergoeding van/ 8, aan ieder der 
overige Jeden -,- dsaronder niet begrepen een 
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iid dat tevens · secretaris is · - een vergoeding 
·van / 4 toegekend. . 

3. (1) Aan. den secretaris der Commissie 
wordt door Onzen Minister een vergoeding toe
gekend naar reden van .f 300 per jaar. Onze 
Minister kan voor ·een · of _meer Commissien 
het bedrag van f 300 met ten hoogste f 100 
verhoogen. 
· (2) De Commissie geeft Onzen Minister de 
inlichtingen, weike de~e noodig acbt in ver
band met het bepaalde in_ het vorig lid. 

(3) Door Onzen Minister kan aan den secre
taris ter bestrijding van bureaukosten een· toe
lage worden toegekend naar reden van ten 
hoogste f 25 per jaar. Drukwerken 'word en door 
het bestuur der Rijksverzekeringsbank verstrckt. 

4. '(1) Aan den secretaris der Commissie 
worden door Onzen Minister gelden ter goede 
rekening verstrekt, ten einde daaruit te be
talen_ de vergoedingen· in artikel 2 bedoeld, · 

(2) De secretaris is verplicht om de drie 
maanden aan Onzen Minister de verantwoor
ding van de in het eerste lid bedoelde gelden 
toe te zenden. Zoolang dat niet is geschied, 
wordt d,e uitbetaling opgeschort _van hetgeen 
den secretaris ingevolge artikel 3 zou toe
komen.. Onze Minister zendt de verantwoor
ding a_an de Algemeene Rekenkamer. 

5, (1) Ter belooning van den arbeid der 
tusschenpersonen stelt Onze Minister ter be
schikking van elke Commissie een bedrag van 
f 2 voor iedere rente-aanvraag, door een tus
schenpersoon behandeld, waarop door haar 
werd geadviseerd en . waarop door de Rijks
verzekering.sbank in het afgeloopeu halfjaar 
gunstig is beslist. Op grond van bijzondere 
omstandigheden kan Onze Minister echter be
palen, ·dat het bedrag van /2 voor het gebied 
van een of meer bepaalde Commissien zal 
worden verli_oogd tot ten hoogste j 2.50. ' 

(2) Iedere Commissie doet, in de maanden 
Januari en Juli van ieder jaar, een voorstel 
omtrent de verdeeling van dat bedrag onder 
de tusschenpersonen; die in haar·gebied werk
zaam waren. Daarbij wordt als maatstaf van 
verdeeling aangenomen het aantal door iederen 
tusschenpersoon behandelde rente-aanvragen, 
waarop · door de .Rijksverzekeringsbank in het 

· afgeloopen tijdvak gunstig is beslist ; met dien 
verst_ande ecbter, dat ook rekening mag wor
den gehouden met den verschillenden arbeid, 
door de onderscheidene tusschenpersonen· a_an 
eeri gelijk aantal rente-aanvragen besteed. _ 

(3) Uit het voorst~l, in het' vorige_ lid be~ 
doeld, moet blijken, hoeveel rente-aanvragen, 
waarop in het afgeloopen tijdvak gunstig is 

beslist, door iederen tusschenpersoon zijn be
handeld. W ordt ·een verdeeling voorgesteld, 
die niet. uitsluitend op het aantal dier rente
aanvragen is gegrond, dan wordt het voorstel 
met redenen 9mkleed. 

6. Het bestuur der Rijksverzekeringsbank 
d<iet aan Onzen Minister zoomede, voor zoo
veel ·betreft de door haar behandelde rente
aanvrage'n, aan iedere Commissie, in de eerste 
helft van de maanden-Januari en Juli opgaaf 
van _de door dat bestuur genomen gunstige 
heslissingen op aanvragen om rent"e, krachtens 
de a~tikelen 369 en 370 der Invaliditeitswct. 

7. Bij wijziging van het -gebied van een of 
meer Ren'tec.ommissien worden voor de toe
passing van de voorgaande twee artikelen de 
werkzaamheden door tusschenpersonen v66r die 
wijziging verricht, .waarvoor hun nog geen 
belooning is toegeke~d, geacht te· zijn verricht 
in het gebied der Rentecommissie, waarbinnen 
zij na de wijziging werkzaam zijn. 

Behoort bij het Koninklijk besluit van 8 De
cember 1914 (Staatsblad n•. 558). 

Mij bekend, . 
De 11finister van _Financiifn, TREUB. 

9 December 1914. BESLUIT, houdende verbod 
van uitvoer van wollen· lompen. S. 554. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Overwegende, dat het in het belang van den 
Staat noodig is, den uitvoer van wollen lom
pen te verbieden; 

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

Op de vo:irdracht van Onze Ministers va~ 
Oorlog, van Financien en van Landbouw, Nij
verheid en Handel van 4 December 1914, 
Kabinet, Litt. K 127: 

. Den Raad vaµ State gehoord (advies van 
7 December 1914, n°. 5); 
· Gezien het nader rapport van Onze voor

noemde Ministers van 8 December 1914, Ka-
biriet, li_tt. O 12s; . 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 

Eenig artikel. 

De· uitvo,;r van wollen lompen is verboden 
v9,n den dag der afkondiging van .dit besluit. 

Wij behouden Ons voor dit verbod tijdelijk 
op te heffen of in bijzondere gevai!en daarvan 
on.theflfog te doen ver leenen. · 

.Onze Ministers v~n Oorlog, van Financi~~ 
en van Landoouw, Nijverheid en Handel zijn, 
ieder · voor zo9veel hem betreft, belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staats-

34* 
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blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal wordcn gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 9den December 1914. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, BosBO0M. 
De Minister van Finmwien, TBEUB. · 
De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 

- POSTHUMA. 
(Uitgeg. 11 Dec. 1914.) 

9 Decembe,· 1914. MISSIVE van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken aan de Gede
puteerde Staten der provincien betreffende 
statistiek armwezen. 

Reeds meermalen heeft de Directeur van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek mijne aan
dacht. gevestigd op de moeilijkheden, bij de 
b_ewerking der Statistiek van. het Armwezen 
ondervonden, doordien nu eens hier, dan weer 
daar vo~~ verschillende instellingen de tabellen 
voor de samenstelling van die statistiek be
stemd, veel te Jaat werden ingezonden. Zoo 
is b. v. voor de statistiek over 1912 veel moeite 
moeten worden aangewend om tabellen te ver
krijgen 16 maanden na het tijdstip (1 ,Juni 
1913), waarop - ingevolge het bepaalde bij 
punt 5 (biz. 12) der circulaire behoorende bij 
de beschikking van mijn ambtsvoorganger van 
9 April 1913, n°. 8046, Afdeeling V. A. -
deze bij de armenraden of de gemeentebestu
ren moesten zijn ingckomen. 

Het behoeft geen betoog, dat een dergelijke, 
telkens wederkeerende, late mzending, nood
wendig op den duur belangrijke vertraging in 
de bewerking der Statistiek van het Armwezen 
moet teweeg brengen, hetgeen met een goeden 
gang van zaken niet is overeen te brengen. 

Het is dan ook mijn wensch, dat er voor 
den vervolge strenger op .wordt toegezien, dat 
de termijn, waar binnen de besturen ·der instel
lingen van weldadigheid aan de hun, bij art. 18 
der Armenwet, opgelegde verplichting hebben 
te voldoen, door deze zooveel mogelijk wordt 
in acht genornen. 

Hierbij mag natuurlijk niet uit het oog 
worden v.erloren, dat daarbij met die welwil
lendheid worde. opgetreden, welke tegenover 
on bezoldigde bestuurders steeds wenschelijk 
is. Wanneer dus enkele besturen niet op eerste 
~anvraag binnen den gestelden termijn aan de 
op hen rustende verplichtingen voldoen, zou
den zij bij een eerste verzuim dienaangaande 
opmerkzaam dierien te worden gemaakt op de 
noodzakelijkheid, die er bij verdere nalatigheid 
zou ontstaan, om de toepassing van art. 78 
~egen hen te vorderen en op het verlangen 

van het openbaar gezag, dat zulks vermeden 
worde; daarbij zou kunnen worden medege
deeld, dat zij alsnog in de gelegenheid worden 
gesteld hun verplichting r,a te komen, door 
een bepaald getal (hoogstens veertien) dagen 
te hunner beschikking te stellen, binnen welke 
zij nog tot de inzending van het verlangde 
zullen worden toegelaten. Zoodanige aanspo
ring zou, des noodig en geraden, door mon
delinge overreding · .kunnen worden onder
steund; de ondervinding toch heeft geleerd, 
dat hiervan in vele gevallen meer succes is 
te verwachten, dan van schriftelijke aanrna
ning alleen. 

Van zelf spreekt, dat zich een enkel maal 
het geval kan voordoen, dat het tengevolge 
van ziekte of overlijden van bestuurders of 
om andere geldige redenen - een en ander· 
ter beoordeeling van de armenraden of van 
de gemeentebesturen - wenschelijk kan ge
acht warden een eenigszins langer termijn te 
stellen; hiertegen ,bestaan alsdan geen be
zwaren. 

Maar wanneer dergelijke redenen niet aan
wezig zijn en de gedane aansporing nog niet 
aan het doel beantwoordt, dan zou dit slechts 
kunnen worden toegeschreven aan onwil of 
zoo verregaande nalatigheid, dat de handha
ving der wet het noodzakelijk zou maken de 
toepassing -harer strafbepaling te vorderen. 
Het is mijn verlangen, dat daartoe alsdan 
worde overgegaan. __ 

Van hetgeen door de armenraden en ge
meen tebesturen in dit opzicht is verricht, moet 
door dezen, door tusschenkomst van Uw Col
lege aan · mijn De-partement worden kennis 
gegeven, terwijl gelijk bericht door hen moet 
worden gevoegd bij de tabellen bestemd voor 
het centraal Bur-eau voor de Statistiek. · 

Ik heb de eer Uw College te verzoeken 
het bovenstaande ter kennis te willen brengen 
van de armenraden en gemeentebesturen in 
Uw gewest. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
Voor den Minister, 

De Secretaris-Gene,·aal, J. B. KAN, 

ll December 1914. MISSIVE van den Minister 
van Oorlog · aan 9-e Commissarissen der 
Koningin; betreffende mededeeling aan 
dienstplichtigen ·_ van het onder militaire 
tucht staan. 

In verband met het bepaalde in art. 64 der 
militiewet- is het noodig gebleken om de be
kendmaking aan ingelijfden, dat zij onder 
ii;imtaire tucht staan, ook aan hen, die op grond 



533 10 DE C E MB E R-. 1914 

van het bepaalde in art. 4 7, tweede lid onde!' 
b, c, d en e van het militiebesluit II worden 

· ingelijfd buiten hun tegenwoordigheid, te doen 
zoo spoedig mogelijk nadat de inlijving heeft 
plaats gehad. 

Op eene daartoe door den Heer Minister van 
Oorlog, mede namens diens Ambtgenoot van 
Marine gedane uitnoodiging heb ik mitsdien 
de eer U uit te noodigen bij de door aan ge
noemde personen te zenden kennisgeving mo
del J bedoeld bij art. 55, 2de lid militiebe
sluit II aan den inhoud dier kennisgeving toe 
te voegen: 

,, Deze ingelijfde staat van nu af onder de 
,,militaire tucht en zal mitsdien bij niet vol
,,doen aan eene oproeping voor den werkelijken 
,,dienst als deserteur worden behandeld; hij 
,.stelt zich alsdan bloot aan de gevolgen welke 
,;de Wet daaraan verbindt." 

Tevens breng ik onder Uwe aandacht dat 
bet, ten ein,le bij eventueele strafvervolging 
van den dienstplichtige bet bewijs te · kunnen 
leveren, dat bedoelde bekendmaking hem is 
gedaan, noodig zal zijn dat gij U een bewijs 
van de nitreiking der kennisgevingen model J 
verschaft en voor zoover de dienstplichtigen 
buiten 's lands verblijf houden de kennisge• 
vingen bij aangeteekenden brief verzendt, 
waarvan eveneens bet bewijs door U client te 
worden bewaard met aanteekening of de brief 
al dan niet als ·onbestelbaar is terng ontvangen. 

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

10 December 1914. BESLUIT, houdertde aanwij. 
zing van ·de diplomatieke en consulaire 
ambtenaren, bedoeld in de artikel,:m 1 en 2-
cler Oonsulaire Reglementen Wet:" S; 555. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Buitenlanclsche Zaken vari·clen 3den Augustus 
1914, Eerste Afcleeling, n•. · 15657, en van· J us
titie van den 11den Augustus 1914, 2de Afd. A, 
n•. 564; 

Overwegende dat bet \venscbelijk is de diplo
matieke en consulaire ambtenaren aan te wijzen, 
die de bevoegdheden· zullen bezitten, otnscbre
ven in de artikelen 1 en 2· cler Consulaire Re
glementen Wet van den 19c1eri ::VIaart 1913 
(Staatsblad n•. 101)-; 

· Den Raad van State gehoord (ad vies van· den 
20 October 1914, n•. 25); · 

Gelet op bet nad 'lr rapport van Onze voor
noemde MinistGL ,:m clen ·rnden November 
1914, Eerste -Afd-ielhg, n•. 28104, en van den 
24sten November 1914, 2de Aftlecling A;n°. 505; 

Hebben g"oeclge,,onden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. A.an de lioogstgeplaatste dipioma
tieke, onderscheidenliik consulaire ambtenaren, 
gevestigd op de hieron·der vermelde standplaat
sen, worden de in artikel 1 cler Consulaire Re- · 
glementen Wet omschreven bevoegdheden toe
gekencl, binnen het acbter iedere stanclplaats 
vermelde ressort. · 

CHINA. 

I. A1noy (ressort : van de provincie Fuhkien 
de prefecturen Hsing-Hua-Fu, Chuan-Chou-Fu, 
Ting Chou Fu, Chang Chou Fu en de onder
prefccturen Yung-Chun-Chou en Lung Yen· 
Chou). 

· 2. Gharbin (ressort :· de provincien Kirin en 
Heilungkiang). 

3. Foet~jow (ressort: de provincie Fuhkien, 
met uitzondering vau het daarvan hierboven 
onder n°. 1 aan Amoy toegekencl gedeelte). 

4. 810atow (ressort: van de provincie Kwang
tung de prefecturen Chao-Chou-Fu, Hui-Chou
Fu en de onderprefectmtr Kia-Ying-Chou).· 

5. Canton (ressort: de provincie Kwantung, 
met uitzondering van bet claarvan hierboven 
onder n°. 4 aan Swatow toegekencle gedeelte, 
alsmede de provincien · Kwangsi, Yiinnan en 
Kueichou). 

6. 'Shanghai (ressort: de provincien Kiangsu, 
Chehki!mg, Anhui, Kiangsi, Hunan, Hupeh, 
Szecbuen, alsmede Thibflt).° 

7. Tientsin (ressort: de provincien Chihli, 
Sbensi, Kansu, Shansi, alsmede Chineesch TU:r
kestan en Mongolie). 

8. T~jifoe (ressort: de provincieri Shantung 
en Honan). 

9. Newchwang (ressort: de Mantsjoerijsche 
provincie Fengtien ). 

10. . Peking (ressort: de geheele Chineesche 
Republiek). 

SIAM. 

11. Bangkok (ressort : geheel Siam). 
2. Met de hanclhaving der in artikel 1 der · 

Consulaire Reglementen Wet bedoelde regle
menten zijn, behal ve de ingevolge artikel le 
der Consulaire Wet aangewezen consulaire 
ambtenaren, belast de hoogstgeplaatste consu
laire ambtenaren, gevestigcl op de hieroncler 
vermelde stanclplaatsen binnen het achter iedere 
stanclplaats vermelde ressort. 

1. Gharb-:..: (ressort : de provincien Kirin en 
Heilungkiangj, 

·2. Foetsjow (re·ssort: de provincie Fubkien, 
niet uitzoncleringvan de prefecturen Hsing-Hua-
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Fu, ·Chuan-Chou-Fu, Ting.Chou-Fu, Chang
Ohou-Fu en van de onderprefecturen Yung
Chun-Chou en Lung-Yen-Chou). 
· 3. Swatow (ressort: van de provincie Kwang

tung de prefecture11 Chao-Chou-J!'u, Hui-Chou. 
Fu en de onderprefectuur Kia-Ying-Chou). 

· 4. Hankow (ressort: de provincien Hupeh, 
Hunan, Szechuen, alsmede Thibet). 

5. Tsjifoe (ressort: de provincien Shantung 
en Honan). 

6. Newchwang (ressort: de Mantsjoerijsche 
provincie Fengtien). 

3. Bij afwezigheid of verhindering van den 
in de artikelen 1 en -2 aangewezen hoogstge
plaatsten diplomatieken of consulairen ambte
naar, wordt deze vervangen door den ter plaatse 
zijner vestiging aanwezig~n diplomatieken, on
derscheiden!ijk consulaire·n ambtenaar van min
deren rang. 

Onze Ministers van Buitenlandsche Zaken en 
van J ustitie zijn, ieder voor zooveel hem betreft, 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat in 
het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal warden gezonden aan de Algemeene 
Rekenkamer en aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den l0den December 1914. 
WILRELMIN A. 

De Min. van Buitenlandsche Zaken, J. LOUDON, 
De Minister van Justitie, B. ORT. 

l Djtgeg. 23 Dec. 1914.) 

10 December 1914. BESLUIT, houdende verlen
ging van den termijn van inwisseling van 
<le 5-centstukken geslagen overeenkomstig 
<le wet van 31 December 1906 (Staatsblad 
no. 376). S. 556. 

WIJ WILHELMINA, .ENZ, 
Gelet op artikel 12 der wet van 31 October 

1912 (Staatsblad n°. 324), tot wijziging en aan
vulling van de Mnntwet 1901; 

Gezien Ons besluit van 21 Januari 1914 
(Staatsblad n°. 23); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Finuncien van 23 November 1914, n°. 161, 
Generale Thesuurie ; 

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

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 7 December 1914; n°.108, 
Generale Thesaurie; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

als volgt: 
Art. 1. De in artikel 2 van Ons besluit van 

21 ,lannari 1914 (Staatsblad n°. 23): gegeven gi]
Jegenheid tot inwisseling ;:an de 5~c.entstukken, 

geslagen overeenkomstig de wet van 31 Decem
ber 1906 (Staatsblad n°. 376), blijft tot 1 Juli 
1915 geopend. 

2. Dit besluit treedt in werking op den 
tweeden dag na dien dar dagteekening van het 
Staatsblad en van de Staatscoitrant, waarin het 
geplaatst is. 

Onze ""Iinister van Financien is belast met 
d_e uitvoertng van dit besluit, dat ~elijktijdig 
in het Staatsblad en in de Staatscnurant zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal war
den gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den lOden Decemb_er 1914. 
WILHELMINA. 

De Mi11istet van Fi11a11cien, TmrnB. 
( Uitgeg. 17 Dec. Hl14.) 

12 December 1914. BESLUIT, houdende nadere 
vaststelling van districten en instelling van 
rentecommissien ter uitvoering van de 

· art. 369 en 370 der Jnvaliditeitswet. 
WrJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financien van 10 December 1914, n°. 3551, 
afdeeling Arbeidersverzekering ; 

Gelet op artikel 375 van de Invaliditeitswet 
en op artikel 2 van Ons besluit van 19 JnJi 
1913 (Staatsblad n°. 330), gewijzigd bij Ons 
besluit van 8 December. 1914 (Staatsblad 
no. 552); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 1 Januari 1915: 
I. in te trekken Onze besluiten van 29. Juli 

1913 n°. 46, 9 Augustus 1913 nos. 57 en 92, 
23 Augustus 1913 n°. 51, 16 October 1913 
n°. 43, 11 November 1913 n°. 48, 27 Februari 
1914 no. 59, 5 Maart 1914 n°. 2, 27 Juni 1914 
n°. 61, 18 Juli 1914 n°. 29 en 15 October 1914 
no. 40; 

II." aan de voorzitters, leden en secretarissen 
der Rentecommissiiin, bij Onze zooeven ge
noemde besluiten benoemd, Onzen dank te 
betuigen voor de door hen als zoodanig bewezen 
diensten; 

III. te bepalen, dat - ten behoeve van de 
voorbereiding van beslissingen op verzoeken 
om rente, als bedoeld in de artikelen 369 en 370 
der Invaliditeitswet - het Rijk wordt verdeeld 
in de volgende districten : 

1. lYiaastricht omvattende de gemeenten: 
Amby, Amstenri.de, Beek (L.), Bemelen 
Berg & Terblijt, Bing!')lrade, Bocholtz, Borg
haren, Born, Broek Sittard, Brunssum, Bunde, 
Echt, Eygelshoven, Eysden, Elsloo, St. Geer
truid, Geleen, Gaulle, Grevenbioht, Gronsveld, 
GnJpen, Heer, Heerlen, Hoensbroek, Houthem, 



535 12 DE OEM BE R, 1914 

Hulsberg, Itteren; Jabeek, Kadier & Keer, Helvoirt, Herpt, Heusden; Hilv_arenbeek, Loon 
Kerkrade, Klimmen, Limbricht, Linne·, -Maas- op ·Zarid, Made· en Drimmelen, Meeuwen c. a., 
braclit,, Maastricht, Margraten, Meerssen, Mer- Moergestel, Nieuwkuyk,.Oisterwijk, Oosterhout;. 
kell:ieek, Mesch, 111:heer, Montfort, Munster-· Oudheusden, Raamsdonk, Rijswijk · (N.-B.), 
geleen, Nieuwenhagen, Nieuwsta:d, Noorbeek, Sprang, Tilburg, Udenhout, Veen c. a:; -Vlijmen·, 
Nuth, Obbicht & Papenhoven, St. Odilienberg, Vrijhoeven-Kapelle, Waalwijk, Waspik, Wer
Ohe & Laak, Oorsbeek, Oud-Valkenburg, ken (de) c. a., Werkendam, Wijk en Aalburg, 
Oud-Vroenhoven, St. Pieter, Posterholt, Roos: Woudrichem. 
teren, Ryckholt, ·Schaesberg, Schimmert, 5. Breda omvattende de gemeenteri.: Bergen 
Schirinen, Schin op Geulle, Schiriveld, Simpel- op Zoo:n;i, Breda, Ohaam, Dinteloord, Etten en -
veld, Sittard, Slenaken, Spaubeek; Stein, Leur, Fijnaart c. a., Ginneken c. a., Halsteren, 
Stevensweert, Susteren, Ubach over Worms, Hoeven, Huybergen, Klundert, Nieuw Vosse-
Ulestraten, Urmond,_ Vaals, Valkenburg, meer, Ossendrecht, Oudenbosch, Oud en Nieuw 
Voerendaal, Vfodrop, Wittem, Wijlre, Wij~ Gastel; Princenhage, Pritte, Roosendaal, 
nandsrade. Rucphen c. a., Rijsbergen, · Standdaarbuiten, 

2. Venlo omvattende de genieenten: Aarle-. Steenbergen c: a.; Terheyden, Teteringen; 
Rixtel, Arcen &- Velden, Asten, Baexem, Willemstad, Woensdrecht, Wouw, Zevenbergen; 
Bakel -c. a., · Beegden, Beek & Donk; Belisel, Zundert, Zwaluwe (Hooge en Lage). 
Belfeld, Broekhuizen, Budel, Buggenum, . 6: Vlissingen omvattende de gemeenten : 
Deurne c. a., Gernert, Grathem, Grubbenvorst, Aagtelierke, Aarden)iurg, Arnemuiden, Axel, 
Haelen, Heel & Panheel, Helden, Helmond, Biervliet, Biggekerke, Boschkapelle, Breskens, 
Herten, Heythuizen, Horn, Horst, Hunsel, Cadzand, Clinge, Domburg, Eede, Graauw c. a., 
Ittervoort, Kessel, Lierop, Lieshout, Maarheeze; Grijpskerke, Groede, Ii:engstdijk, Hoek, Honte-
1\faasbree, llfaasniel, Meerloo,· llfoijel, Melick nisse, Hoofdplaat, Hulst, IJzendtike, St. Jans
en Herkenbosch, Mrerloo, Nederweert, Neer, steen, Koewacht, Koudekerke, St. Kruis, 
Neeritter, Nuenen, Nunhem, Roermond, Roggel, St. Laurens, Meliskerke, l.viiddelburg, Neuze;i 
Sevenum, ·soerendonk c. a., Someren, Stiphout, (ter), Nieuw & St.-Joosland, Nieuwvliet, Oost
Stramproy, Swalmen, Tegelen, Thorn, Venlo, burg,· Oost & West Souburg, Oostkapelle, 
Venray, Vlierden, Wanssum, vVeert, 1Vesseni. Ossenisse, Overslag, Philippine, Retranchement; 

·3. 's Hertogenbosch omvatteli.de de geineen- R,itthem, Sas van Gent, Schoondijke, Seroos
ten: Aalst (N.~B.), Beers, Bergeik, Bergen (L.), kerke CW.), Sluis, Stoppeldijk; Veere, Vlissingen, 
Berliklini (N.-B. ), Best; Beu.gen c. a., Bladel c. a.-, Vrouwenpolder, Waterlandkerkje, Westdorpe,
Bciekel, Borkel c. a., Boxmeer, Boxtel, ·cuyk c. a;, Westkapelle, Zaamslag, ZoU:telande, Zuiddorpe, 
Diessen, Dinther, Dommelen, Duizel c. a,, Zuidzande. 
Derf Dungen, Eersel, Eindhoven, Empel . en 7. Goes omvattende de gemeenten : St. Anna-. 
l\feerwijk, Engelen, Erp, Esch, Escharen, land, Baarland, den Bommel; Borsse!en, 
Gassel, Geldrop, Gennep, Gestel ci. a., ·Haps, Brouwershaven, Bruinisse, Burgh, Colijnsplaat, 
Heeswijk, Heeze, 's Hertogenbosch; Hooge-· Dirksland, Dreischor, Driewegen, Duivendijke, 
loon c. a., Leende, Liempde, Linden, Luiks- Elkerzee, Ellemeet, Ellewoutsdijk, Goedereede, 
gestel; llfaashees c.· a., St. Il'lichielsgestel, Goes, 's Gravenpolder, Haamstede; 's Heer 
Mill c. a., Mierde (Hooge·: en• Lage);" Mook, Abtskerke, 's Heer Arendskerke, 's Heerenhoek, 
St. Oedenrode, Oeffe!t, Oerle, Oirschot, Oostel- Heinkenszand, Herkingen, Hoedekenskerke; . 
beers c. a., Oploo c.- a., Ottersuni, -Reuzel, K-apelle, Kats, Kattendijke, Kerkwerve, Kloe, 
Riethoven, Rosmalen, Sambeek; Schijndel, tinge, Kortgene, -Ki-abbendijke, Kruiningen, · 
Son en Breugel, Stratum, Strijp, Tongelre, St. Maartensdijk, Melissant, Middelharnis, 

. Uden; Valkenswaard, Veghel, Veldhoven c. a., Nieuwerkerk; Niau.we Tonge, Nisse, No:ord-. 
Vessem c. a., Vierlingsbeek, Vught, 1Vaalre, gouwe, Noordwelle, Ooltgensplaat, Oosterland, 
·wanroy,, Westerhoven, vVoensel, Zeeland,,· Ouddorp, Oudelande, Oude Tonge, Oud-
Zeelst, Zes gehuchten. Vossemeer, Ouwerkerk, Ovezande, St. Philips-. 

4. Tilbwrg omvattende de·geineeiiten: Alin- land, Poortvliet, Rene:Sse, Rilland-Bath, Scher
kerk, -Alpheri (N.-B.), Andel (N.-B.), Baai:d- penisse, Schore, Serooskerke (S.), Somme!sdijk, 
wijk~ Baarle-Nassau, ·Berkel (N.-B.), Beseyeli, Stad a/h Haringvliet, Stavenisse, Ste!lendam, 
Bokhoven, Capelle (N.-B.), Cromvoirt, D0ngen, Tholen, Waarde, Wemeldinge, Wissekerke, 
Drohge!en c. a., Drunen, Dussen c. a., Geertrui- Wolphaartsdijk, Yerseke, Zierikzee,. Zonne: 
denberg, Giessen, Gilze-RiJen, Goorle, 's Gra- maire; 
venmoer, Haaren, Hedikhuizen, Heesbeen c. :a., 8. Nijmegen omvattende de gemeenten: 
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Alem c. a., Appeltern, Balgoy, Batenburg, 
Bemmel, Bergharen, Berghem, Beuningen, 
Deursen o. a., Dieden c. a., Druten, Elst (G.), 
Ewijk, Geffen, Gent, Grave, Groesbeek, Heesch, 
Herpen, Herwen & Aerdt, Heumen, Horssen, 
Huisseling c. a., Lith, Lithoyen, Megen c. a., · 
Millingen, Nijmegen, Nistelrode, Nuland, 
Oijen c. a., Oss, Overasselt, Pannerden, Raven
stein, Reek, Schayk, Ubbergen, Velp (N.-B.), 
Wijchen. . 

9. Tiel, omvattende de gemeenten : Ammer
zoden, Beesd, Beusichem, Brakel, Buren, 
Buurmalsen, Culenborg, Deil, Dodewaard, 
Dreumel, Driel (Kerk), Echteld, Est & Opijnen, 
Gameren, Geldermalsen, Haaften, Hedel, 
Heerewaarden, Hemmen, Herwijnen, Reteren, 
Hurwenen, !Jzendoorn, Kerkwijk, Kesteren, 
Lienden, Maurik, Nederhemert, Ophemert, 
Poederoyen, Rossum, Tiel, Valburg, Varik, 
Vuren, Waardenburg, Wadenoyen, Wamel, 
Zaltbommel, Zoelen, Zuilichem. 

10. Schoonhoven omvattende de gemeenten : 
Alblasserdam, Ameide, Ammerstol, Arkel, 
Asperen, Benschop, Bergambacht, Berken
woude, Bleskensgraaf, Brandwijk, Everdingen, 
Giessendam, Giessen-Nieuwkerk, Gorinchem, 
Gouderak, Goudriaan, Groot-Ammers, Haast
recht, Hagestein, Hardinxveld, Hei- en Boeicop, 
Heukelum, Hoenkoop, Hoog-Blokland, Hoor
na.ar, !Jsselstein, Jaarsveld, Kedichem, Krim
pen a/d IJssel, Krimpen a/d Lek, Langerak, 
Leerbroek, Leerdam, Lekkerkerk, Lexmond, 
Lopik, Meerkerk, Molenaarsgraaf, llfontfoort, 
Nieuwland, Nieuw-Lekkerland, Nieuwpoort, 
Noordeloos, Ottoland, Oud-Alblas, Ouderkerk 
a/d !Jssel, Papendrecht, Peursum, Polsbroek, 
Schelluinen, Schoonhoven, Schoonrewoerd , 
Sliedrecht, Stolwijk, Streefkerk, Tienhoven 
(Z.-H. ), Vianen, Vlist, Wijngaarden, Willeskop, 
Willige Langerak. 

11. Dordrecht omvattende de gemeenten : 
Barendrecht, Dordrecht, Dubbeldam, Gouds
waard, 's Gravendeel, Heerjansdam, Heinen
oord, Hendrik-Ido-Ambacht, Hoogvliet, IJssel
monde, Klaaswaal, Maasdam, Mijnsheerenland, 
Nieuw-Beijerland, Numansdorp, Oud-Beijer
land, Pernis, Piershil, Poortugaal, Puttershoek, 
Rhoon, Ridderkerk, Strijen, Westmaas, Zuid
Beijerland, Zwijndrecht. 

12. Rotterdam I omvattende het gedeelte 
der gemeente Rotterdam, vallende binnen de 
grenzen Vr\n de kiesdistricten Rotterdam I 
en II, Z)Omede de gemeenten: Overschie, 
Schiebroek, Jtillegersberg, Capelle a/d !Jssel. 

13. Rottm·d1,m II omvattende het gedeelte 
der gemeento Rotterdam, vallende binnen q.e 

grenzen van de kiesdistricten Rotterdam III, 
IV en V. 

14. Del,ft omvattende de gemeenten: Abben
broek, Benthuizen, Bergschenhoek, Berke! 
(Z.-H.), Bleiswijk, Brielle, Delft, Geervliet, 
Gouda, 's Gravezande, Heenvliet, Hekelingen, 
Hellevoetsluis, Hoek van Holland (Rotterdam), 
Hof van,Delft, Kethel & Spa.land, Liar (de), 
Maasland, Maassluis, Moerkapelle, Monster, 
Moordrecht, Naaldwijk, Nieuwenhoorn, Nieu
werkerk a/d IJssel, Nieuw Helvo~t, Nootdorp, 
Oostvoorne, Oudenhoorn, Pijnacker, Rockanje, 
Rozenburg, Schiedam, Schipluiden, Spijkenisse, 
Vierpolders, Vlaardingen, Vlaardinger-Ambacht, 
Vrijenban, Wateringen, Zegwaard; Zeven
huizen; Zoetermeer, Zuidland, Zwartewaal. 

15. '8 Gravenhage omvattende de gemeenten : 
's Gravenhage, Loosduinen, Rijswijk (Z.-H.), 
Voorburg. 

16. Leiden omvattende de gemeenten : 
Aar (ter), Aarlanderveen, Alkemade, Alphen 
(Z.-H.), Barwoutswaarder, Bodegraven, Bos
koop, Hazerswoude, Hekendorp, Hillegom, 
Kamerik, Katwijk a/Zee, Koudekerk, Lange 
Ruige Weide, Leiden, Leiderdorp, Leimuiden, 
Lisse, Nieuwkoop, Nieuwveen, Noordwijk
binnen, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Oude
water, Oudshoorn, Papekop,. Reeuwijk, Riet
veld,. Rijnsaterwoude, Rijnsburg, Sassenheim, 
Stompwijk, Valkenburg (Z.-H.), Veur, Voor
hout, Voorschoten, Waarder, Waddinxveen, 
Warmond, Wassenaar, Woerden, Woubrugge, 
Zegveld, Zevenhoven, Zoeterwoude, Zwam
merdam. 

17. Utrecht omvattende de gemeenten: 
Achttienhoven, Amersfoort, Baarn, de Bildt, 
Breukelen-Nijenrode, Breukelen-St. Pieter, 
Bunnik, Bunschoten, Cothen, Doorn, Drie
bergen, Eemnes, de Haarzuilens, Harmelen, 
Hoogland, Houten, Jutfaas, Kockengen, Laag
Njeuwkoop, Langbroek, Leersum, Leusden, 
Linschoten, Loenen (Ut. ), Loenersloot, Loos
drecht, Maarn, Maarssen, Maarsseveen, Maar
tensdijk, Mijdrecht, Nichtevecht, Odijk, Ouden
rijn, R~jsenburg, Ruwiel, Schalkwijk, Snelre
waard; Soest, Stoutenburg, Tienhoven (Ut.), 
Tull en 't Waal, Utrecht, Veldhuizen, Vinkeveen 
en _Waverveen, Vleuten, Vreeland, Vreeswijk, 
Werkhoven, Westbroek, Wijk bij Duurstede,. 
Wilnis, Woudenberg, Zeist, Zuilen, 

18. Alkmaar omvattende de gemeenten : 
Abbekerl<, Alkmaar, Andijk, Anna Paulowna, 
Avenhorn, Barsingerhorn, Beets (N.-H.), Ber
gen (N.-H.), Berkhout, Blokker, B_ovenkarspel, 
Broek op I.angendijk, Castricum, Egmond 
aan Zee, Egmc-T? i-binneri, Enkhuizen, Groote-
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broek, Harenkarspel, Heer Hugowaard, Hello, 
Helder, Hensbroek, Hoogkarspel, Hoogwoud, 
Hoorn, Kallantsoog, Koedijk, Limmen, St. 
Maa.rten, Medemblik, Midwoud, Nibbixwoud, 
Ni~uwe Niedorp, Noord Scharwoude, Obdam, 
Opmeer, Opperdoes, . Oterleek, Oudendijk, 
Oude Niedorp, Oudkarspel, Oudorp, St. Pancras, 
Petten, Schagen, SchellinkhoU:t,. Schermerhorn, 
Schoorl, Spanbroek, Sijbecarspel, Texel, Twisk, 
Urk, Ursem, Venhuizen, Vlieland, Warmen
huizen,· Wervershoof, Westwoud, Wieringen, 
Wieringerwaard, Wijdenes, Winkel, Wognum, 
Zijpe, Zuid Scharwoude, Zwaag. 

19. Haarlem omvattende de gemeenten: 
Assendelft, Bennebroek, Beverwijk, Bloemen
daal, Haarlem, Haarlemmerliede c. a., Haar
lemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Krom
menie, Sc)loten, Spaarndam, Uitgeest, Velsen, 
Wijk.aan Zee en Duin, Wormerveer, Zandvoort. 

20. Amsterdam I omvattende het gedeelte 
der gemeente Amsterdam, vallende binnen de 
grenzen van de kiesdistricten Amsterdam I, 
II en III, zoomede de gem~ente Watergraafs
meer. 

21. Amsterdam II omvattende het gedeelte 
der gemeente Amsterdam, vallende binnen de 
_grenzen van de kiesdistricten Amsterdam IV, 
Ven VI. 

22. Amsterdam III omvattende het gedeelte 
der gemeente Amsterdam, vallende binnen de 
grenzen van de kiesdistricten Amsterdam VII, 
VIII en IX. . 

23. Amsterdam (buitengemeenten) omvattende 
de gemeenten: Aalsmeer, Abcoude-Baam
brugge, _Abcoude-Proostdij, Akersloot, Anke
veen, Beemster, Blaricum, Broek in Waterland, 
Buiksloot, Bussum, Diemen, Edam, Graft, 
's. Graveland, Hilversum, Huizen, Ilpendam, 
Jisp, Katwoude, Koog a/d Zaan, Kortenhoef, 
Kwadijk Landsmeer, Laren (N.-H.), Marken, 
Middelie, Monnikenda~; Muiden, Naarden, 
Nederhorst-den Berg, Nieuwendam, Nieuwer
.Amstel, Oosthuizen, Oostzaan, Ouder-Amstel, 
Purmerend, Ransdorp, Rijp (de), Schermer 
(Z. en N.), Sloten (N.-H.), Uithoorn; Warder, 
Weesp, Weespercarspel, Westzaan,. Wijde 
Wormer, Wormer, Zaandam, Zaandijk. 

24. Arnhem omvattende de gemeenten : 
Amerongen, Angerlo, Arnhem, Barneveld, 
Bergh-'s Heerenbergh, Didam, .Doesburg, Doe
tinchem-Ambt, Doetinchem-Stad, Doorwerth, 
Duiven, Ede, Gendringen, Hoev~laken, Hnissen; 
Hummelo, Renkum, Renswoude, Rhcden, 
Rhenen, Rozendaal (G.), Soherpenzee, (G.), 
Veenendaal, Wageningen, Wehl, Westervo_ort, 
Wisch, Zelhem, Zevenaar. 

25. Zwolle omvattende de gemeenten : Apel
doorn, Blankenham, Blokzijl, Doornspijk, 
Elburg, Epe, Ermelo, Genemuiden, Giethoorn, 
Grafhorst, Harderwijk, Hasselt, Hattem, 
Heerde, IJsselmuiden, Kampen, Kamperveen, 
Kuinre, Nieuw Leuzen, Nijkerk, Oldebroek,. 
Oldemarkt, Putten, . Staphorst, Steenwijk, 
Steenwijkerwold, Vollenhove (ambt), Vollen- . 
hove (stad), Voorst, Wanneperveen, Wilsum, 
Zalk & Veecaten, Zwartsluis, Zwolle, Zwoller
kerspel. 

26. Hengelo omvattende de gemeenten: 
Aalten, Borculo, Borne, Brummen, Delden 
(Ambt), Delden (Stad), Diepenheim, Dinxperlo, 
Eibergen, Goor, Gorssel, Groenlo, Haaksbergen, 
Hengelo (G.), Hengelo (0.), Laren (G.), Lich
tenvoorde, _Lochem, Markelo, Neede, Rijssen, 
Ruurloo, Steenderen, Vorden, Warnsveld, 
Winterswijk, Zutphen. 

27. Almelo omvattende de gemeenten : 
. Almelo, Avereest, Bathmen, ·Dalfsen; Dene• 
kamp, Deventer, Diepenveen, Enschede, Grams• 
bergen, Ham (den), Hardenberg (Ambt), 
Hardenberg (Stad), Heino, Hellendoorn, Holten; 
Lonneker, Losser,. Oldenzaal, 01st, Ommen 
(Ambt-), Ommen (Stad-), Ootmarsum, Raalte, 
Tubbergen, Vriezenveen, Weerselo, Wierden, 
Wijhe. 

28. Assen omvattende de gemeenten : .Anlo, 
Assen, Beilen, Borger, Coevorden, Dalen, 
Diever, Dwingelo, Eelde, Emmen, Gasselte, 
Gieten, Havelte, Hoogeveen, Meppel, Norg, 
Nijeveen, Odoorn, Oosterhesselen, Peize, Roden, 
Rolde, Ruinen, Ruinerwold, Schoonebeek 
(Oud- en Nieuw-), Sleen, Smilde, Vledder, 
Vries, Westerbork, Wijk (de), Zuidlaren, 
Zuidwolde (D.), Zweelo. 

29. Aengioirden (Heerenveen) omvattende de 
gemeenten : Achtkarspelen, Aengwirden, Has
kerland, Lemsterland, Oost-Stellingwerf, Op· 
sterland; Schoterland, Smallingerland, Tiet
jerksteradeel, Utingeradeel, West-Stellingwerf. 

30. Sneek omvattende de gemeenten : Baar- · 
deradeel, Barradeel, Bolsward, Doniawerstal, 
Franeker, Franekeradeel, Gaasterland, Har
lingen, Hemelumer Oldephaert & Noordwolde, 
Hennaarderadeel, Hindelopen, IJ!st, Rau
werderhem, Sloten (Fr.), Sneek, Sta voren,. 
Terschelling, Wymbritseradeel, Wonseradeel, 
Workum. 

31. Leeuwarden omvattende de gemeerten : 
Ame)and, 't Bildt, Dantumadeel, Dokkmn, 
Ferwerderad,eel, Idaarderadeel, Kollumer,und · 
en N. Kruisland, Leeuwarden, Leeuwarderadrnl, 
Menaldumadeel, Oost-Dongeradeel, Sohier
monnikoog, vVest-Dongeradeel. 
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· 32. Groningen omvattende de gemeenten : 
Adorp, Aduard, Baflo, Bedum, Eenrum, 
Ezinge, Grijpskerk, Groningen, Grootegast, 
Hareri, Hoogkerk, Kantens, Itloosterburen, 
Leek, Leena, Jl,farum, Middelstum, Noorddijk, 
Oldehove, Oldekerk, Stedum, Ten · Boer, 
Uithuizen, Ulrum, Usquert, Warffum, Winsum, 
Zuidhorn. 

33. Winsahoten omvattende de gemeenten: · 
Appingedam, Beerta, Bellingwolde, . Bierum, 
Delfzijl, Finsterwolde, Hoogezand, Loppersum, 
Meeden, Midwolda, Muntendam, Nieuwe 
Pekela, Nieuwe Schaus, Nieuwolda, Noord
broek, Onstwedde, Oude Pekela, Sappemeer, 
Scheemda, Slochteren, Termunten, Uithuizer
meeden, Veendam, Vlachtwedde, Wedde, Wil
dervank, Winschoten, 't Zand (Gr:) Zuidbroek; 

. IV. te bepalen, dat in ieder dier districten 
een Rentecommissie zal worden ingesteld, als 
bedoeld in artikel 2 van Ons besluit van 19 Juli 
1913 (Staatsblad n°. 330), gewijzigd bij Ons 
besluit van 8 December 1914 (St,aat8blad 
n°. 552); 

V. te. bepalen, dat de Commissie haar 
zetel zal hebben in de getneente, die onder VI 
van dit besluit onmiddellijk na het volgnummer 

. der Commissie is genoemd ; 
VI. te bepalen, dat de Commissien zullen 

zijn samengesteld als volgt : 
Enz. 
Onze l\finister van Financien is belast met 

de uitvoering van dit besluit, dat in de Staats
aourant zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan de Alge
meene Rekenkamer. 

_'s Gravenhage, den 12 December 1914. 
WILHELMINA. 

De Minister van Finanaien; TREUB. 

12 December 1914. Mrssrv~: van den Minister 
van Financien aan de Oommissarissen der 
Koningin in de provincien betreffende bet 
vervaardigen van kopieen van kadastrale 
gemeenteplans. 

Aan het bestuur der Nederlandsche Heide
maatschappij heh ik vergunning verleend om 
door het personeel dier Maatschappij k°cipieen 
van kadastrale gemoenteplans te doen vervaar
digen, indien die noodig mochten zijn voor 
het opmaken van plannen voor verbetering 
van beken en. waterleidingen, voor ruilverlrn
velingen en dergelijke werkzaamheden, mits 
de· plans nfet uit de gemeentehuizen worden 
verwijderd, waardoor de raadpleging door be
langhebbenden zou worden belemmerd, en uit 
dit gebruik dier kaarten geen kosten van 

herstel of vernieuwing_ voor de gemeentebe
sturen voortvloeien. 

Ik heh- d·e eer ·u beleefd te verzoeken, de 
gemeentebesturen inet het bovenstaa:nde· in 
kennis te stellen. 

14 December 1914. · ARREST van den Hoogen 
Raad .. 

Bij art. i der Zondagswet van 1 l\faart 
1815, S. 21, is geenszi~s aan winlrnliers 
o{ kooplieden het recht · of de. bevoegd
heid toegeke~d, om met ·geringe eetwaren 

.op Zon- en Feestdagen datgene te ver
richten, immers ze nit te stallen of te 
verkoopei:i, wat ten aan:zien van andere 
~aren werd verboden, doch wordt alleen 
bepaald, dat de regeling in ·dit artikel 
gegeven geringe eetwaren niet omvat . 

Tusschen dit art. en· art. 1 der Yeror
ordening voor de gemeente Leiden op de 
Winkelsluiting van 10 Juli 1913 i>estaat 
geenerlei strijd. 

(Zondagswet art. 2.) 

Voorzitter: 

Jhr. Mr.' W. H. de Savornin Lohman. 

Raden: Mrs. A. M. B. Hanlo, A. Fentener 
van Vlissingen, C. 0. Segers en H. M. A. 
Savelberg. 

H. A: V., oud 36 jaren, · spekslager, ge
boren te Zoeterwoude; wonende te Lei
den, requirant van cassatie tegen een 
vonnis van de Arr.-RechtbaiJ.k te 's-Gra
venhage van 22 Juni 1914, waarbij in hoo
ger beroep is bevestigd een vonnis van 
het Kantongerecht te Leiden van 6 April . 
1914, bij hetwelk ·de requirant werd schul: 
dig verklaard aan : het te Leiden een 
win.kel voor 'het publiek geopend hebben . 
voor 's morgens 5 uur en na 's avonds 
9 -uur, op andere dagen dan A. des Za
terdags, B. op den <lag voorafgaande aan 
Hemelvaartsdag, C. op de tien achtereen
volgende werkdagen to.t· en met den 6den 
December, of zoo de ·5de of 6de December 
op een Zondag valt, tot en met den Ssten 
December, D. op de dag,en vanaf den 17den 
tot en met den 24sten December, en, met 
toepassing van ·de artt. 1 en 10 der Ver: 
ordening voor de gemeente Leiden op de 
Winkelsiuiting van 10 Juli 1913, benevens 
de arft. 23 en 91 Sr., veroordeeld tot eene 
geldboete van f 0.50 ·en een dag vervan
gende hechtenis (advocaat Mr. F. L. Dee 
te Leiden). 
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Conclusie van den Advocaat-Gener;,.al Mr. 
Tak. 

Art. 1 der Verordening op de Winkel
sluiting van de gemeente Leiden bepaalt, 
voorzoover bier van belang : ,,Het is ver
boden ~en ~vinkel voor thet publiek :geopend 
te hebb~n, v66r 's rriorgens vijf uur en na 
's -avonds 9 uur, uitgezonderd: a. des 
Zaterdags, b. op den dag voorafgaande 
aan Hemelvaartsdag, c. op de tien ach
tereenvolgende werkdagen tot en met den 
6en December of, zoo · de 5de of 6de 
December op eenen Zondag valt tot en met 
den Sen December, d. op 4e werkdagen 
vanaf den 17en tot _en met den 24en De
cember, op welke dagen winkels van 5 uur 
's morgens tot 12 uur 's avonds voor bet 
publiek geopend mogeri. zijn", terwijl voorts 
in art. 10 tegen ov~rtreding dezer .ver
bodsbepaling eene hechtenisstraf is be-·· 
dreigd van ten boogsJe zes dagen, of geld
boete van f 25 als maximum. 

Wegens overtreding van bet verbod van 
art. 1 had nu requirant zich te ver
antwoqrden, ter zake: ,,dat hij, te Leiden, 
op Zori.dag 1 Februari 1914 's avonds om
streeks 9.20 uur, den door hem gebouden 
spekslagerswinkel, gevestigd in perceel n°. 
50 Moscbstraat, voor bet publiek heeft 
geopend gehad, door daar aan eene vrouw, 
die na 9 uur dien winkel was binnenge
gaan, vleesch te verkoopen; althans: dat 
hij daar, op genoemden avond, als winke
lier, in zijn spekslagerswinkel, aan de 
Moschstraat, welks buitendeur openstond, 
aan eene vrouw vleesch heeft verkocht", 
waarvan het primaire feit - aan -het 
subsidiaire werd mitsdien niet geraakt -
bij vonnis van den Leidschen Kanton
rechter van 6 April jl. met requirant's 
schuld daaraan, wettig ~n overtuigend be
wezen werd verklaard, met qualificatie : 
,,Te Leiden een winkel voor het publiek 
geopend hebben v66r 's morgens 5 uur 
en na 's avonds 9 uur, op andere dagen 
dan : a. des Zaterdags, b. op den dag 
voorafgaande aan Herne! vaartsdag, c. op 
de tien achtereenvolgende werkdagen tot 
en met den 6den Deceinber, of zoo de 5de 
or 6de December op een Zondag valt, tot 
en met den Sen December, d. op de werk
dagen van af den 17en tot en met den 
24en December" en met veroordeeling des
wege in eene geldboete van f 0.50 sub
sidiair Mn 'dag hechtenis. 

Deze beslissing werd door de Arr.-Recht-

bank alhier op 22 _Juni jl., met ver
werping van het gevoerd juridisch ver
weer, bevestigd, waarna- tijdig cassatie 
daartegen iverd- ·aangeteekend, ter onder
steuning waarvan thans bij -pleidooi een 
middel is voorgedragen, luidende: ,,Schen
ding van art. 2 der Zondagswet, door toe
passing der Leidsche Winkelsluiting-Veror
dening, ook waar deze onmogelijk maakt 
den verkoop van- ,,geringe eetwaren" op 
Zondagavond". 

Blijkens de mondelinge toelichting is de 
bedoeling ·.der grief, dat ·de Leidsche Ge
meenteraad,. door den verkoop van geringe 
eetwaren . op Zondagen en- andere _dagen, 
den openbaren Christelijken godsdienst toe
gewijd, . ni~t uit te zonderen, in_ strijd 
zou hebben gehandeld met art. 2 der Zon -
dagswet . ·c1 _l\faart 1815, Stbl. n°. 21), 
hetwelk den · verkoop dier waren onbe
paald veroorlooft, zoodat genoemde Ver
ordening, althans voor de Zondagen en 
;oor zoodanige- godsdienstige feestdagen, 
a.ls door de kerkgenootschappen van den 
Christelijken godsdienst dezer landen al
g.emeen erkend _en -gevierd worden, ver
liindende kracht zou_missen. 

Ik kan te dien ~anzien slechts herhalen, 
hetgeen als slotoverweging is toegevoegd 
aan Uw arrest van 29 Jani 1914, -W. 
9674, waarin gezegd wordt: ,,dat toch 
art. .2 der Zondagswet aan kooplieden en 
winkeliers niet de bevoegdheid geeft op 
Zondagen en ander~ dagen, den openbaren 
Christelijken Godsdienst toegewijd, hun be
drijf, zij het onder bepaalde voorwaarden, 
op elk uur ui.L te oefenen, <loch alleen hun 
verbiedt op die dagen, met uitzondering 
van het uitstallen of verkoopen van ge
ringe eetwaren op ,,markten, straten ot 
openbare plaatsen", - <lit te doen . op de 
wijze als in <lit artikel is omschreven". 

In deze 6verweging wee:rspiegelt zich 
duidelijk de toekcimst van het onderwerpe
lijk middel, waarom -ik, als zijnde <lit on
gegrond, tot ,rerwer-ping van het beroep 
concludeer. -

De ilooge Raad, ~nz,; 
Gehoord het verslag van den Raadsbeer 

~avelberg; 
Gelet op het middel van cassatie, na

mens den -requirant voorgesteld bij plei-· 
dooi,' luidende: (zie conclusie -adv.-gen.); 

_ 0. dat bjj het bestreden vonnis is be
vestigd de beslissing des Kantonrechters, 
waarhij in overeenstemming met de aan-
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klacht bewezen is verklaard, met requi
rants schuld .daaraan : dat deze te Leiden 
op Zondag 1 Februari 1914 's avonds om
streeks 9.20 uur den door hem gehouden 
spekslagerswinkel, gevestigd in perceel 50 
Moschstraat, voor het publiek heeft ge
opend gehad, door daar aan een vrouw, 
die na 9 uur dieri winkel was binnenge
gaan, vleesch te .verkoopen, en waarbij 
voorts dit feit is gequalificeerd en de re
quirant deswege is veroordeeld als · in het 
hoofd van .dit arrest is vermeld ; 

0. dat bij art. 1 der Leidsche Verorde
ning is verboden een winkel voor het 
publiek geopend te hebben · voor 's mor
gens 5 uur en na 's avonds 9. uur, uit
gezonderd op de dagen in de hiervoren 
aangehaalde qualificatie vermeld ; 

dat het voorgestelde middel blijkens de 
toelichting bij pleidooi hierop steunt, dat 
gemelde bepaling niet had mogen w.orden 
toegepast op den bewezen verklaarden ver
koop van vleesch in den winkel van requi
rant op een Zondag, wijl art. 2 der Zon
dagswet van 1 Maart 1815 (S. 21) hem, 
\vaar het ten deze geringe eetwaren geldt, 
daartoe bet recht toekende; 

0. daaromtrent: 
dat laatstgemelde bepaling enkel een 

verbod inhoudt, om op de daarin bedoelde 
Zon- en Feestdagen koopwaren op zekere 
wijze uit te stallen of te verkoopen; 

dat nu we! op dit verbod een uitzonde
ring wordt gemaakt voor geringe eetwaren, 
doch daardoor ·geen inbreuk wordt ge
maakt op de bevoegdheid van een Ge
meenteraad om binnen de grenzen van art. 
135 der Gemeentewet bepalingeiJ. omtrent 
den verkoop van deze waren ook op 
bedoelde Zon- en Feestdagen, vast te 
stellen; 

dat immers, bij gemeld art. 2 der Zon
dagswet geenszins aan winkeliers of koop
lieden het recht of de bevoegdheid is 
foegekend om met die geringe eetwarea 
op die dagen datgene- te verrichten, immers 
ze uit te stallen of te verkoopen, wat 
ten aanzien der andere waren werd ver
boden, - <loch alleen bepaald wordt, dat 
de regeling in dit artikel gegeven geringe 
e·etwaren ni~t omvat ; 

dat, waar alzoo geen~rlei strijd. bestaat 
tusschen dit artikel en de toegepast•.' j,:i

paling der Leidsche Gemeenteverorcleni · 7 

het middel is ongegroncl:; · ~, 
Verwerpt ·het beroep. (Ned. ~ur,). 

1)';' December 1914. BESLUIT, tot verlenging 
van den termijn, genoemd in artikel 2 
der wet van 14 Juni HJ09 (Staatsbladn°.185), 
gewijzigcl bij die van 18 Juli 1911 (Staats
blad n°. 234). S. 557. 

Verlengd met U.n jaar. 

15 December 1914. BESLUIT, · tot vaststelling 
van een Reglement voor het Bureau voor 
den Industrieelen Eigendom. S. 558. 

W1J WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Landbouw, Nijverheid en Handel van 24 Au-· 
gustus 1914, n°. 8505, Afdeeling Handel; 
· Gelet op artikel. 1 der Merkenwet, zooals dit 

is gewijzigd laatstelijk bij de wet van 8 Febru
ari 1912 (Staatsblad n°. 64); 

Gelet op Ons besluit van 9 Maart 1912 
(Staatsblad 11 o, 102); 
· Den Raad van State gehoord (advies van 

6 October 1914, 11°. 28); 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 8 December 1914, 
n°. 20867, afdeeling Handel; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
· Onder intrekking van het Koninklijk Besluit 

van 9 Maart 191'2 (Staatsblad n°. 102), met in
gang van 1 J anuari 1915 vast te stellen het bij 
dit besluit gevoegde Reglement voor het Bureau 
voor den Industrieelen Eigendom. 

Onze :Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel is belast met de uitvoering van dit be
sluit, hetwelk in het Staatsblad geplaatst en in 
afschr.ift aan den Raad van State inedegedeeld 
zal warden. 

's-Gravenhage, den -15 December 1914. 
WILHELMINA. 

De Min. vctn Landboi,w, Nijve1·heid en Handel, 
Pos~·HuMA. 

. (Uitgeg. 24 Dec. 1914.) 

. REGLEMENT voor het Burem, voo,· den 
Industrieelen Eigendoni. 

HOOF DST UK I. 
. ALGEMEENE BEPALINGEN, 

Art. 1. Het Bureau voor den lndustrieelen 
Nigendom bestaat uit: 

a. den Octrooiraad en de aan dezen toege
voegde technische en rechtsgeleerde ambte
naren; 

b. een bureau voor" de fabrieks: en handels
merken; 

c. een administratieven dienst, zoowd .yoor 
den Octrooiraad 'als voor het· bureau v,nr de 
fabrieks-· en· handelsmerken diene:nde. 
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2. 1. Met de leiding van bet Bureau voor 
den Industrieelen Eigendom is belast .een Col
lege van drie Directeuren. 

2. Dit College bestaat uit den Voorzitter van 
den Octrooiraad en een tecbnisch en een recbts
geleerd gewoon lid van den Octrooiraad, door 
den Minister van Landboaw, Nijverbeid en 
Jlandel aan te wijzen, welke tevens vormen de 
Centrale afdeeling· van den Octrooiraad, be
doeld in art. 7 van bet Octrooireglement. 

3. De Voorzitter van den Octrooiraad is 
tevens Voorzitter van bet College van Direc
tenren van het Bureau voor den Industrieelen 
Eigendom. Hij be\egt de vergaderingen van 
het College en is daartoe verplicht indien zijn 
beide mede-directeuren zulks verlangen. 

4. De Directeuren van het Bureau voor den 
Industrieelen Ej.gendom regelen de aan bun 
College en aan de centrale afdeeling van, den 
Octrooiraad

0

opgedragen werkzaamheden onder
ling, met dien verstande dat de Voorzitter van 
het College tevens optreedt als Directeur van 
het Bureau voor den Industrieelen Eigendom, 
genoemd in de artikelen 12 en volgende der 
Merkenwet. 

5. Laatstbedoelde Directeur alsmede het Col
lege van Directeuren, is bevoegd een deel van 
zijne werkzaamheden onder zijne verantwoor
delijkheid aan een ambtenaar bij het Bureau 
voor den Industrieelen Eigendom op te dragen. 

3, 1. De arnbtenaren bij het Bureau voor den 
Industrieelen Eigendorn worden door de Ko
ningin, en voor zoover betreft hen, wier jaar
wedde minder dan / 1200 bedraagt of die tijde
lijk worden aangesteld, alsmede de bedienden, 
door den Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel benoemd, geschorst en ontslagen. 

2. Zij mogen niet tevens zijn advocaai of 
octrooibezorger, noch middellijk of onmiddel
lijk betrokken zijn bij eene onderneming tot het 
_aanvragen of verhandelen van octrooien of tot 
het aanvrae:en van inschrijving van fabrieks
en handelsmerken, en evenmin ier zake van 
octrooien of fab_rieks- en handelsmerken ad
viezen __ geven, anders dan ingevolge hunne 
ambtelijke taak. Zij mogen zonder toestem
ming van den Minister van Landbouw, Nijver
heid en Handel geen ander .bezoldigd ambi of 
bezoldigde betrekking bekleeden dan voor zoo
veel de ambtenaren bij den Octrooiraad betreft, 
het ambt · van plaatsvervangend lid van dien 
Raad. 

4. Alvorens hun ambt of hunne bediening te 
aanvaarden, leggen de ambtenaren en bedien
den in handen van een der Directeuren de vol
gende ~elofte af : 

·,,Ik beloof, dat ik ijverig, nauwgezet en on
partijdig de plichten zal vervullen, welke het 
ambt (de bediening) van . • . . . . . . . • 
medebrengt, en met name stiptelijk zal helpen 
uitvoeren de hierbij in aanmerking komende 
wetten _en algemeene maatregelen van bestunr, 
en dat ik om iets hoegenaamd in dit ambt te 
doen of te laten, van nieman<l middellijk of 
onmiddellijk eenige belofte of eenig geschenk 
zal aannemen. 

Dat beloof ik. 
Ik verklaar, dat ik rniddellijk noch onmiddel

lijk, onder welken naam of voorwendsel, voor 
het verkrijgen mijner aanstelling, aan iemand, 
wien bet oak zij, iets heb gegeven of beloofd. 

Dat verklaar ik." 
5. 1.. Alie ambtenaren en bedienden bij het 

Bureau voor den Industrieelen Eigendom, daar
onder begrepen die bij den Octrooiraad, zijn 
ondergeschikt aan het·Uollege van Directeuren, 
dat hunne werkzaamhe:len regelt, daarop toe
z_icht uitoefent en hun verlof tot afwezigheid 
geeft. 

2. Indien de Minister van Landbouw, Nijver
heid en Handel dat wenscht, wordt onder <liens 
goedkeuring door. het College van Directeuren 
een reglement voor de· inricbting van den 
dienst en de werkzaamheden_ der ambtenaren 
en bedienden vastgesteld. 

6. Opdrachten van leveringen en werkzaam
heden ten dienste van het Bureau voor den 
Industrieelen Eigendom geschieden door of 
namens het College van Directeuren. 

7. 1. Ret Bureau voor den Industrieelen 
Eigendom is voor het publiek opengesteld op 
!Ille werkdagen van des voormiddags 10 tot 
des namiddags 3 uur, behalve des Zaterdags, 
als wanneer bet te half twee uur des namiddags 
voor het publiek wordt gesloten. 

2. Onder goedkeuring van den Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel kan door het 
College van Directeuren worden bepaald, dat 
het Bureau op een bepaalden werkdag voor het 
publiek gesloten zal zijn ; hiervan gescbiedt 
tijdig openbare kennisgev1ng. 

8. Bij afwezigheid van een der Directeuren 
worden zijne werkzaamheden verricht door de 
beide andere Directeuren op zoodanige wijz_e 
als het College van Directeuren zal hebben be
paald, met dien verstande dat de Voorzitter in 
zijne werkzaamheden wordt vervangen door 
een daartoe door den Minister aan te wijzen 
bire'cteur. · · 

9. 1. De bij het Bureau ontvangen gelden 
worden door het College van Directeuren aan 
de Algemeene Rekenkamer '\"erantwoord. · 
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2. Uiterlijk v66r den 15den van iedere maand 
worden de in de vorige maund ontvangen gel den 
•bij deff Betaalmeester te 's-Gravenhage gestort. 

3. Binnen eene maand na afloop van ieder 
kwartaal zendt het College van Directeuren de 
rekening · en verantwoording over dat kwartaal 
in driev~ud aan · de Algemeene Rekenkamer 
door tusschenkomst van het Departement van 
Landbouw, Nijverheid en Handel. 

4. Deze rekening en verantwoording moet 
belegd zijn met eene nota van toelichting en 
met de vereischte quitantien van storting. 

10. 1. Alie bij het Bureau te storten he
dragen, zoowel die ingevolge_ de Octrooiwet 
l\JIO (Staatsblad n°. 313) als die ingevolge de 
Merkenwet verschuldigd, kunnen word~n vol
daan door middel van een of meer bij het·Bu
reau aangekochte zegels, welke tot bedr_agen en 
overeenkomstig modellen door den Minister 
van Landbouw, Nijverheid en Handel vast te 
stellen, door het Bureau worden •uitgegeven. 

2 Bij geldzendingen en betalingen moet uit
drukkelijk en volledig het doel van de betaling 
schriftelijk "'orden vermeld, met sp.litsing, in
dien deze noodig is, · van het totaal bed rag. 

11. Alie stukken tot het Bureau te richten 
moeten in de N ederiandsche taal zijn gesteld 
en duidelijk leesbaar zijn. Uit het buitenland 
afkomst1ge brieven en bewijzen, als bedoeld 
aan het slot van artikel 3 der Merkenwet en in 
artikel 16 van 'dit Reglement, mogen echter in 
het Fransch, Duitsch of Engelsch gesteld zijn. 
Van zoodanige bewijzen, in eene andere vreemde 
taal gesteld, moeten_ gewaarmerkte vertalingen 
in het Nederlandsch Worden overgelegd. On.
voldoend gefrankeerde stukken worden ge
weigerd. 

12. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Mei, 
wordt door het College van Directeuren aan 
den Minister van Landbouw, Nijverh~id en 
Handel een verslag uitgebracht van de werk
zaamheden van het Bureau gedurende · het 
laatstverloopen kalenderjaar. 

HOOFDSTUK II. 

BEPALINGEN BETREFFENDE FABRI.EKS- EN 

HANDELSMERKEN. 

13. L De Directeur, bedoeld in het vierde 
lid van artikel 2 van dit reglement · of de 
daartoe overeenkomstig het vijfde lid van dat 
artikel aangewezen ambtenaar, oefent alle be, 

•voegdheden uit en vervult alle verplichtingen, 
door de Merkenwet aan het Bureau voor deri 
Industrieelen·"Eigendom 9pgedragen. 

2. Hij is belast met de zorg voor de s;imen
stelling en de ·uitgifte vari de afzonderlijke 

afleveringen van het biad, in artikel 6 der 
Merkenwet bedoeld, en bepaalt den prijs, waar: 
voor die afzonderlijke afleveringen, en dien; 
waarvoor de bijvoeg~els tot het ,,Journal" van 
het Internationaal Bureau te Bern, bedoeld iri 
artikel 8, voorlaatste lid, der Merkenwet, voor 
het publiek verkrijgbaar · zu\len zijn. 

14. 1. De bij de artikelen. 5 en 8 der Merken
wet bedoelde openbare registers worden iii 
dubbel gebouden. Daarvan kail ieder inzage 
nemen op de tijdstippen, in artikel 8 vermeld. 
Te dien einde wordt een exemplaar dier reg'is
ters op aanvrage in de openl:>are leeskamer 
nedergelegd onder behoorlijk toezicht, . · 

2. Het gebruik van pen en inkt_ tot bet maken 
van afschriften of uittreksels wordt alleen met 
bij,mndere vergunning van den Directeur toe
ges.taan. 

15. i. De Directeur is bevoegd modellen 
vast te stellen voor de ingevolge artikei' 4, 
eerste lid, der Merkenwet bedoelde door den 
belanghebbende ter verkrijging van de insclirij
ving van een merk in te 7,enden s_tukken en 
voor de volmacht, ingevolge artikel 4, tweede 
lid, dier wet over te leggen. Exemplaren van die 
modellen zijn aan het Bureau tegen betaling 
van een daarvoor te bepalen prijs verkrijgbaar. 

2. De Directeu·r kan legaliseering verlangen 
der onderteekening van de in het eerste lid be
doelde' volmacht en van een verzoek tot door
baling, bedoeld bij artikel is, sub 1°, der 
Merkenwet. 

16. Wimneer de inzender van een merk ge
bruik _wenscbt te maken van het recht van 
voorrang, dat uit artikel 3, derde lid der Mer
kenwet voortvloeit, moet door hem het bewijs 
worden overgelegd, dat hij dat meik binnen de 
laatst verloopen vier maanden regelrecht heeft 
gedeponeerd in een der daar bedoelde staten. 

17. 1. Ter bepaling van het tijdstip, waarop 
een ~tuk betreffende fabrieks- of handelsmerken 
bij bet Bureau is ingekomen, wordt het onmid
dellijk. na ontvangst voorzien van ·een stempel, 
boudende dag, maand en jaar van die cint
vangst, alsmede van een doorlooper.ci. nummer,' 
waaronder elk stuk in een register van inge
komen stu~ken wordt vermeld. Het stcmpel, 
waarvan een stuk tot verkrijging ~an de in
schrijving van een merk wordt voorzifm, houdt 
tevens het jµiste uur van ontvangst. 

2. Bij bezorging van een ·stuk, ·anders dan 
per post; wordt op verlangen de ontvangst er
kend door op een bij de overbandiging aan te 
bieden ontvangstbewijs, dat duidelijk en voile
dig den aard van het stuk moet vermelden, het· 
voor dat stuk bestemde stempel af te drukken-, 
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SLOTBEP ALING. 
18. Dit reglement kan worden aangehaald 

onder den titel van ,,Reglement Industrieele 
Eigendom", doch met bijvoeging van den jaar
gang en het nummer van het Staatsblad, ~aadn 
het is geplaatst. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 15 De
cember 1914 (Staatsblad no. 558). 

Mij bekend, 
De Minister van Landbouw, POSTHUMA. 

15 Decernber 1914. BESLUIT, tot vaststelling 
van een ,,Octrooireglement". S. 559. 

WIJ WILHELMINA, :i<;NZ. 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Landbouw, ·Nijverheid en Handel en van Ko
_lonien van 24 Augustus 1914, n°. 8505, Afdee
ling Handel, en van· 27 Augustus 1914, Af
deeling A3, no. 1; 

Gezien de artikelen 14, 15, 29, 31, 36, 62 en 
64 van de Octrooiwet 1910 (Staatsblad n•. 313); 

Gezien Onze Besluiten van 27 Maart 1912 
(Staatsblad n•. 111), en 23 Juni 1913 (Staats
. blad no. 307) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 6 
October 1914, n°. :28); 

Gelet op het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van Landbouw, Nijverheid 
en Handel en van Kolonien van 8 December 
1914, no. 20867, Afdeeling Handel, en van 11 
December 1914, Afdeeling A3, no. 13; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Onder intrekking van Onze Besluiten van 

27 Maart 1912 (Staatsblad n°. 111) en 23 Juni 
1913 (Staatsblad n°. 307) met ingang van 1 . 
Januari 1915 vast te stellen het bij dit _besluit 
gevoegde reglement, genaamd ,,Octrooiregle
ment", houdende voorschriften als bedoeld in 
de artikelen 14, 15, 29, sub a-f, 31, 36, 62 en 
64 van de Octrooiwet 1910 (Staatsblad n°. 313). 

0mm Ministers van Landbouw, Nijverheid 
en Handel en van Kolonien zijn belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

's-Gravenhage, den_ 15den December 1914. 
WILHELMINA. 

De Min. van Landbo,uo, Nijverheid en Handel, 
POSTHUMA·. 

De Minisle1· van Kolonien, TH. B. PLEYTE, 
(Uitgeg. 24 Dec. 1914.) 

OCTROOI-REGLEMENT. 

ALGEMEENE-BEPALING .. 
Art. 1, In dit reglement wordt verstaan 

onder: 

a. ,,de Octrooiwet", de Octrooiwet 1910 
(S/aatsblad n°. 313); 

b. ,,de Minister", de Minister van Land
bouw, Nijverheid en Handel. -

HOOFDSTUK I. 

INRICH'l'ING EN WIJZF, VAN WERKEN YAN 
DEN OCTROOIRAAD. 

§ 1. Sarnenstel/ing van den Octrooiraad. 

2. 1. De Octrooiraad bestaat uit : 
a. tnn hoogste vijf gewo1rn leden, den Voor

zitter daaronder bcgrepen, onderscheirlen in 
rechtsgeleerde en technische leden; 

b. ten minste twaalf buitengewone leden :. 
c. ten hoogste twaalf plaatsvervangende leden, 

benoemd uit de technische of rechtsgelee.rde 
ambtenaren bij den Octrooiraad, die tevens als 
zoodanig werkzaam blijven. 

2. De buitengewone leden worden ieder voor 
een_ ·tijdvak van vijf jaren benoemd; zij zijn 
telkens voor een volgend tijd vak van vijf jare.i 
herbenoem baar. 

3. 1. De gewone, de buitengewone en de 
plaatsvervangende leden moeten den leeftijd 
van dertig jaren hebben vervuld, 

2. De gewone, de buitengewone en de plaats
vervangende leden mogeo niet tever..s zijn ad
•Vocaat of octrooibezorger, noch middellijk of 
onmiddellijk betrokken zijn bij eene onderne
ming tot het aanvragen of verhandelen van 
octrooien of tot het aan vragen van inschrijving 
van fabrieks· of handelsmerken. De gewone 
en de plaatsvervangende leden mogen ter zake 
van octrooien en fabrieks- en handelsmerken 
geen adviezen geven, anders dan ingevolge 
hunne ambtelijke taak. De buitengewone leden 
mogen geen dee! nemen aan de behandeling 
van zaken, waarin zij adviezen hebben gegeven. 
De gewone leden mogen zonder toestemming 
van den Minister geen antler bezoldigd ambt 
of bezoldigde betrekking bekleeden. 

4. De belofte, bedoeld in artikel 14, derde 
lid, van de Octrooiwet, luidt als volgt: 

,,Ik beloof, dat ik ijverig, nauwgezet en on
partijdig de plichten zal vervullen, welke het 
ambt van Voorzitter (gewoon lid, buitenge
woon lid, plaatsvervangend lid) van den Oc
trooiraad medebrengt, en met name stiptelijk 
zal helpen uitvoeren ne hierbij in aanmerking 
komende wetten en algemeene maatregelen van 
bestuur, en _dat ik om iets hoegenaamd in_ dit 
ambt te .doen of te laten, van niemand middel
lijk of onmiddellijk eenige beloften of eenig 
.geschenk zal aannemen. 

Dat beloof. ik. 
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Ik verklaar, dat ik middellijk noch onmid
dellijk, onder welken naam of voorwendsel, 
voor het verkrijgen mijner aanstelling, aan 
iemand wie het ook zij, iets heb gegeven of 
beloofd. 

Dat verklaar ik." 

§ :.!. Ver,qaderi1iqen van den Octrooiraad. 
Sanienstelling en bevoegdheden zijner afdeelingen. 

5. 1. De algemeene verg-aderingen van den 
Octrooiraad, bedoeld in de artikelen 24, 27, 32 
en 50 van de Octrooiwet zijn samengesteld uit 
den \~ oorzitter en de andere gewone laden, be
nevens uit twee buitengewone Jeden, aan te 
wijzen door de in art. 7 bedoelde centrale af
deeling, met dien verstande, dat niet wordt 
aangewezen het buitengewone lid, dat heeft 
deelgenomen aan de behandeling in eerste in
_stantie van de zaak, over welke de algemeene 
vergadering heeft te beslissen. 

2. Behalve hetgeen in de in het eers.te lid 
.genoemde artikelen der Octrooi wet aan de al
gemeene vergadering van den Octrooiraad is 
opgedragen, worden tevens door haar verricht 
de werkzaamheden aan den Octrooiraad op
gedragen: 

a. bij artikel 10, tweede lid der wet, indien 
de aanvrage om octrooi bij haar in behande
ling is, of het octrooi door haar is verleend ; 

b. bij de artikelen 34, zesde lid, en 57, 
eerste lid, der wet. 

3. Voorts komen haar toe de bevoegdheden, 
aan den Octrooiraad toegekend : 

a. · bij artikel 18 der wet ; 
b. bij d~ artikelen 29, tweede en derde -lid, 

en 30, tweede lid, van dit regle:nent, wanneer 
de aanvrage bij haar in behandeling. is. 

6. De Octrooiraad wordt verdeeld in: 
a. eene cen trale afdeeling ; 
b. drie afdeelingen voor de behandeling der 

aanvragen om octrooi; deze worden ,,aanvraag
afdeelingen" genaamd. 

7. L De centl'ale afdeeling bestaat uit den 
Voorzitte'r en een ·technisch en een rechtsge
leerd gewoon lid, door den Minister van Land
bouw, Nijverheid en Handel aan te wijzen, die 
tevens, ingevolge artikel 2 van het reglement 
Industrieele Eigendom, het College van Direc
teuren van het Bureau voor den Industrieelen 
Eigendom vormen. 

2. De centrale afdeellng leidt en regelt de 
werkzaamheden voortvloeiende uit de toepas
·sing van de Octrooiwet, voor zoover dat ·nog · 
noodig is, naast de aan het College van Di~ 
recteuren van het Bureau v'oor den Iridustri
eelen Eigendom opgedragen leiding van dat 

Bureau en het aan dat College opgedragen ge
zag over- de bij het Bureau werkzame ambte: 
naren en bedienden. 

3 .. Door de centrale afdeeling \VOrdeµ ver
richt de werkzaa111heden, aan den Octrooiraad 
opgedragen bij artikel 17 der wet en voorts 
die, welke ingevolge eenige andere bepaling 
zonder nadere ve,.melding aan den Octrooiraad 
zijn opgedragen. 

8. 1. Elke aanvraagafdeeling wordt µ:evormd 
door ctrie leden, zijnde twee gewone Jeden van 
den Octrooiraad eri een buitengewoon of plaats
vervangend lid. T,vce dezer leden moeten 
technisch deskundigen, een lid moet rechts
geleerde zijn. 

2. Door de centrale afdeeling worden, met 
-inachtneming van het in dit artikel bepaalde, 
telkens de Jeden van elke aanvraagafdeeling 
aangewezen. Een . lid kan in meer dan eene 
aanvraagafdeeling zitting hebben. 

3. Elke aanvraagafdeeling heeft haren werk
kring op een bepaald gebied der-techniek, nader 
door de centrale afdeelin·g, :onder goedkeuring 
van den Minister, voor elke aanvraagafdeeling 
vast te stellen. 

4. Bij de behandeling van eene aanvraag 0111 
octrooi in eene aan vraagafdeeling· is zoo 111oge
lijk tegenwoordig de technische ambtenaar bij 
den Octrooiraad, die het in artikel 24, eerste 
lid der Octrooiwet bedoeli).e lid.bijstond bij het 
voorloopig onderzoek der aanvrage. 

5. Behalve de werkzaamheden, door de Oc
trooiwet aan de aanvraagafdeelingeh opge
dragen, worden door de betrokkeu afdeeling 
verricht de werkzaamhec1en bij artikel 10, 
tweede en derde lid, dier wet aan den Octrooi
raad opgedragen, indien de aanvraag 0111 octrooi 
bij haar in behandeling is, en wat betreft 
artikel 10, derde lid, der wet ook indien het 
octrooi door haar is verleend en daartoe be
voegden niet in beroep zijn gekomen. 

6. Aan de betrokken afdeeling komen toe de 
bevoegdheden, aan den Octrooiraad toegekend 
in de artikelen 29, tweede en derde lid, en 30, 
tweede lid, van dit reglement, zoolang de aan
vraag bij haar aanhangiµ: is. 

9. -Bij verhindering of ontstentenis worden 
de gewone leden in· de algemeene vergadering 
door een plaatsvervangend of een buitenge
woon lid, in de aarivraagafdeelingen door een 
plaatsv'ervangend lid vervangen, daartoe telkens 
door de centrale afdeeling aan te wijzen. Bij 
verhinderfrig· of ontstentenis van een lid van 
de centrale afdeeu°ng. g~durencte ianger dan 
eeri maand, kan door den Minister tiit de. ge
wone, buitengewone of' de plaatsvervailgende 
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·1eden tijdelijk. een lid als lid der centrale af
. dee! ing worden aahgewezen. · 

10. 1. De Voorzitter van den Octr<ioiraad 
·belegt de algemeene vergaderingim en de ver
,gadPringen der centrale afdeeling. , Hij is tot 
·het bijeenroepen der .. centrale: afdeeling ver
. plicht,_ indien zijne beide medeleden zulks ver
·1angen. De werkzaamheden der aanvraagaf
-deelingen worden geregeld door de centrale 
·afdeeling. 

2. De Voorzitter van den Octrooiraad leidt 
-de algemeene vergadering.en .en de vergaderin· 
,gen der , centrale afdeeling, zoomede de ver
.gaderingen_ der aanvraagafdeelingen,- waarin 
--hij zitting mocht hebben: De vergaderingen 
-der aanvraagafdeelingen worden overigens ge-
·1eid-door het eerst benoemdP. in de vergadering· 
.zitting hebbende lid der centrale. afdeeling, 
-en bij ontstentenis door het eerstbenoemd~ 
,gewone lid. Jndien. geen gewoon . .lid in de 
.afdeeling zitting heeft, kiest deze zelve h_areµ 
Vocirzitter. 

11. Als -Secretaris der- algemeene vergade
rin gen en der afdeelingsvergaderirigen· treedt 
op een der in de vergadering zittiri'g hebbende 
gewone of plaatsvervailgende leden, door de 

-centrale afdeeling aangewez!ln, of een door haar 
:aangewezen ambtenaar bij het Bureau voor 
, den· Ind ustrieelen Eigendom. 

§ 3. Bepalingen ·van vei-_schillenden aard. 

12. 1. De Voorzitter en de andere gewone 
·1eden zijn zooveel mogelijk elken werkdag, 
·w,arop het Bureau· -voor den Industrieelen 
. Eigendom voor het publiek -geopend. is, ten 
-·burcele van den Octrooiraad aanwezig, de ge, 
wone l"eden, die .geen deel uitmaken van de 
-centrale afdeeling, op de uren, die deze mocht 
vaststellen. • · · -

2. _ Van elke verhindering van een• _der g(!_, 
·wone leden om zijne. werkzaamhedep te .ver
richten geeft" deze onverwijld kennis aan d_e· 

-centrale afdeeling. Duurt de .verhindering een~ 
week, da~ wordt daar:van mededeeling gedaaµ 

.aan den Minister. 

13. -Bij ,afweir,jgheid of ontsten,tenis wordt 
-de. ·Voorzitter :vilrii:den -Octrooiraad_in zijµe 
hem . bij .de Octrooi~et , of· bij dit reglelllent 
9pgedragen werkzaamheden :v.ervangen door 
een ge,woon lid, daar_toe door d!)n Minister 
aangew;-~~n; en:· wel hetzij voor alle of slechts 
voor eenige door . den , Minister bepaald_elijk 
aangewezen werkzaamheden. 

14. . De algemeene , vergadering van , den 
Octrooiraad,- zijne .afdeelingen en zijne leden 
verstrekken aan, -den . Minister. alle gevr/1,agde 
inlichtingen. 

§ 4. Ve~hooren voor den Octrooiraaii: 

15. 1. De opwepingen ter uitvoering-.van de 
Octrooiwet van aanvragers, opposanten en 
andere belangbebbenden,_- zoomede :van getµi
gen en -deskundigen, geschieden. bij .aangetee
kenden-- brief of scbriftelijk tegen' ontvangbe
wijs door of vanwege bet lid voor wien, qfdoor 
of vanwege. den Voorzitter der vergaderii:ig:in 
welke zi}kunnen of moeten verscbijnen,met op
gave van den dag en bet uur, daarvoor bepaald. 

2 .. Bij .oproeping van de in bet eerste lid 
genoemde personen moet tusscben den dag der 
verzending van de oproeping en dien der ver
scbijning, van den opgeroepene een terrnijn van 
ten minste drie dagen- gelaten worden. , 

.3. - Van het verlioor: van getui~en en des
kundigen wordt _een proces-verbaal opgemaakt. 

4. De g!lldelijke vergoeding, aan getuigen 
en deskundigen- toe-te kennen, wordt berekend 
op den voet van bet als bijlage bij dit regle

·ment gevoegde tarief . 
5. De toelegging , van de daar bedoelde 

vacatie-gelden en v:ergoedingen--voor. reis- en 
verblijfkosten en tijdverzuim gescbiedt, in ge
val van verscbijning in eene-algemeene verga
dering of ·in eene vergadering van eene afdee
ling, door de betrokken:vergadering, in andere 
gevallen door den , Voorzitter van den Oc
trooiraad. -

§ 5. Registers en inschrijving daarin van andere 
;tukken- dan a~nvragen: om octrooi. ' 

. .. ' .. 
3. De gewone leden,-die geen dee! uitmaken 16. 1. De ingevolge de Octrooiwet.te-houden 

--van de centrale ilfdeeling, beboeven voor af- tegisters _-zijn: 
·wezigbeid · bet verlof ·van· 'deze. Alie· gewone a. een -_. r!lgister van -aanvragen .om octrooi 
·1eden behoeven· voor ·afwez_igheid gedurende tot en met,de openbaarmaking .. , 
-eene -week ,.of langer.· bet. verlo,f van den Dit register bestaat uit vier. deelen, n.L een 
Minister. deel voor de -aanvragen, welke rechtstreeks 

4. -De ... buitengewone leden geven, alvorens. aan den Qctrooiraad zijn aangeboden, en drie 
.:z'icb voor langer _ d!!-.Il eene ,week,. uit bunn'e. _ · deelen voor,-de aanvragen, _inged_iend _door, tns
woonpl!},ats ,,!e ve~.wijderen,. ~\l~--h~~ ZP911\~m~11:" schenkomst van bet Hulpbureaµ voor '<len 

-daartoe eri van den.duur.hunner vermoedelijke Industrieel_en _Eigendom, onderscbeidenlijk in 
:afw.ezigbeid:.kennis, a:a~ .de centr,ale ,.afd~eiing. N ederlandsq)i.Jndie; Surilla~e. en· Cura·i,ao; . • .... -i :._ ; - ,_, . . : 
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· ln een :register v1m: openbaar··gemaakte· aan- · ,, g,, het proces-veibaal · van iitbeslagneming 
'vrligen otrnictrcioi,' v'llrmeldende ookhet tijdstip van een ocirooi als bedoeld .in artikel-:41, eer

. •van ·tndieriing• ieiJ_; het':nuiiiiner ·.der:·aanvra:ge; · ste, ,lid, dier wet·; 
.:c. ·een •·reg'ister·,vari:.verleende octrooien,;: •·.h. den -titer van :toewijzing bij verkoop. van 

. i ··a;. een. register van: stukken, ·die. ingevolge eeri verpand . of in 'beslag gen omen. octrooi, 
d'e ◊ctrooiwet moeten-,worden ingeschreven. ·als .bedoeld :in- artikel 42, derde lid, dier wet; 

: ;:-2; De tegisters ·:Sub··'a, ,b en c worden ,zoo- ·i, de· dagvaarding tot .opeisching van een 
danig ingericht, -·dat-·zij ·een· -zoo volledig-·mo- octrooi; als bedoeld .in artikel 53, derde lid, 

·1 gelijk• overzicht geven van de geschiedenis, die dier. wet:; 
sub a:en b van de' aarivragen om octrooi en j. voor alle andere stukken, die. moeten. 

:·al •wlit · daarop· betrekking heeft tot en, met .de 'worden .ingeschreven. 
intrekking of de definitieve verleening.:of_ af- . 3. · :Bij de indiening- van het stuk, voor 'de; 
wijzing, dat sub c van de verleende octrooien : inschrijving waarvan loon is·.verschuldigd, of 
en al hetgeen ten aanzien daarv.'an geschiedt. bij het verzoek tot inschrijving of bij het 

· Dit -laatste verme!dt ook tijdstip van indiening · verstrekken van de .verklaring van voorgebrµik, 
· en nummer' der aanvrage. De· registers sub b, moet het hierboven bepaalde . .loon bij het 
c en d· bedoeld zijn openbaar. ·,, · Bureau voor den Industrieelen Eigendom zijn 

,(: 3. Van: de siukken, in het· .register sub d. gestort blijkens een over te leggen bewijs 
· :ingeschreven, wordt ·aanteekening: gedaan bij daarvan: Zoolarig ,dit bewijs niet is overge-

de· -octrooiaanvra'ge of-het · octrnoi·, :waaro'p. zij- legd,' :heeft de inschrijving· niet.: plaats en 
·'betrekking hebben,; fo ·het daarvoor in aan-, wordt de verklaririg van voorgebruik. niet 

· -m·erking komende- 4er registers, sub a, b en c verstrekt . 
.. ·vermeld; . 

· § 6. ·Eische11,. ;v_aaraan in ·te:scM:11"ven··.en 4-·_. De verdere · inrichting ·der, evengenoemde · · · · -· · · · · · · · · · 
andere s(u, kken, geen~ ~anvi·a,qen om octrooi · · -tegisters · wordt door de centrale afdeeling vast-

. gesteld. ; · zijnde, hebben te voldoen.. · 

· 17. · 1.: -Een -loon ·,van f 5 is. verschuldigd ,18. 1. Andere stukken, tot den Octrooiraacl 
voor -de inschrijving. van: • te' richten, dari aanvragen om .octrooi moeten 
-·a. een·-bezwaarschrift,' als bedoeld in art. 24, duidelijk leesbaar zijn. Zij moeten in de Ne-

.. zevende lid der Octrooiwet; derlandsche taal zijn gesteld . 
. · ·b; een bezwa'arschrift; · als bedoeld in arti- 2. De' centrale afdeeli~g is· bevoegd modellen 

· -kel 25; tweede·lid·'dier wet; . -· ,,voor in te dienen stukken vast te stellen . 
. : c. :eerie: merriorie i van-:gr.ieve·n, als liedoeld. Exemplaren van elk model· zijn aan hei Bu. 
in artikel 27 dier wet, ingediend door den aan- reau ·voor :den -Industrieelen Eigendom en aan 

: vrager of door, opposanten ; · de hulpburea_ux · in de kolonien · en bezittingen 
d.· de .. dagvuarding:-tot nietigverklaring van ·in· andere werelddeelen tegen betaling .van 

· eeri cictrcioi op grond van- artikel 51, eerste . een daarvoor te'bepalen prijs verkrijgbaar. 
<lid; sub· b dier wet · · · •3. Bij geldzendingen en betalingen moet 
.,::2, Een loon·•van:f.10 is verschuldigd:-voor uitdrukkelijk en volledig het doe! van de·be
de •inschrijving: vall': :-. ,: ta ling schriftel,ijk _wqrden vcrme.ld, met split-

. -' · a,· het-verstrekken · 'van,,eerie: verklar.ing van - sing: · iridien.'!deze :h9i:icJjg is·, ·-~-~n het.- .totaal 
voorgebruik oii':'grond van artikel :32, ·tweede '·bedrag:,, 

Y~!-~ie: w?t;., ,, , .. :',·.,,,: .. -.. , _ 4. Alie s'tukKer.,- voor den Octrooiraad be-
b. den titel eerier licentie,' als bedoeld in ar- stemd,. :moeten . voldoende . gefrankeerd zijn; 

tikel ·33·,,·t~eede iia.';"die~ ~vet; .. zij worden anders geweigerd. 
, ,.,:c."\ien•verzoek,om: eenedicentie,- als bedoeld · 

.§ 7. Be'Ylaling. ..van het, tw" 'i.sti"" waaroip in artikel 84, vierde lid, dier :wet·; · · "' • ~ 
. sfukk~n gee;, aan~ragen om octrooi ziinde, ,. d.· eene · licentie; waarvan de· inschrijving . 

overeenkomstig,..:artikeJ:,34; · ze·vende lid, dier· ,bij den dctrooi~aad zijn i"!gekomen . 

. :·•wet•is-verzocht-;t ;, 19. 1. De- in' het vor.ige artike!. bedoelde 
' · ,e; ·:de ·acte' van overdrach t van een cictrooi stukken worden, ter bepaling van het tijdstip, 
. ·.:if van· liet :recht; vciortvloeiende uit eene oc- waarop zij' zijn ingekomen; onmiddellijk na 

trooiaanv-rage·afs,•betloeld:-in artikel 38,:derde -·ontvangst voorzien van een stempel, houdende 
"-,lid, ·dier wet;,,,.,'.,;: · " : : dag; maand-en· jaar van·_die ·ont-vangst, alsmede 

· j.' ·'eene' acte-van pandrecbt op een· octrcioi, . van een doorloopend n_ummer. 
al&.· bedoeld ·in"artikel . 40/eerste lid, dier. wet; 2. :Bij bez.orging _"van. zoodan,ig stuk, anders 
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_dan per post, wordt op verlangeri de ontvangst 
erkend door· op ee~ bij de overhaI1,d\g\ng aan 
te bied.en ontvangstbewijs het in het eel-ste lid 
bedoelde stempel ai te drukken. 

'. ' . ' ·. ,• . ' 

§ 8. Raadpleging ·van-registers en ·verstrekkin,q 
van inlichtingen. 

20. 1. Tegen betaling van 50 cents· kan 
ieder eene schriftelijke inlichting bekom_en 
o'mtren't hetgeen met ~etrekking tot eene open• 
baar gemaakte o.ctrooi-aan:v.rage, met betrekking 
tot overdracht va~ het recht, voor_tvloeiende 
uit elke ook nog niet openbaar gemaakte aan• 
vra11;e, of met· -betrekking tot een verleend 
octrooi in een der in artikel 16, eerste lid, be
doelde registers voorkomt. Een negatief be
richt" geldt voor eene inlichting. 

2 .. Tegen - betalirig van een loon, be'rekend 
naa~ eenen. grondsl~g 'van 20 cents v:~o~.i~d~re 
300 lettergrepen, worden aan een ieder op schrif
telijk ve.rzoek afschriften van open baar ge
maakte stukken en uittreksels uitopenbareregis
ters uitgegeven en aan d~arop rechthebbenden 
afschriften, en, uittreksels· .van.niet. openbaar 
geinaakte stukken of registers. Voor _ het 
verstrekken van een lichtdruk wordt daaren
boven _ 26 cimts'in rekening gebracht- voor ·elke 
opper_vlakte van 21 bij 33 centimeters of ge-
deelte daarvan. · 

3. Van het regist,er van verleende octrooien 
kan door het publiek worden kennis genomen 
op·· de tijdstippen, in artikel 21 vermeld. J'e 
dien einde wordt een exemplaar van dat regis
ter op aanvrage in de openbare leeskanier on· 
der behoorlijk toezicht nedergelegd. ·· · 

§ 9. Openstelling van het Biweau ·vom· den. 
Industrieelen Bigendom. . 

21. Ret "Bureau voor de~ Industrieelen 
Eigendom is ten dienste van de uitvoeri~!i' 
van de Octrooiwet voor het publiek _openge~ 
steld op alle tijden, waarop )let volgens.· arti
kel 7 van.bet Regle_ment voor het Bureau voor 
den· Iridustrieelen Eigendom, v1i.'stgesteld bij 
Koniriklijk besluit van 15 December 1914 (Staata
blad n°. 558), voor hlcl,t publiek is geopend. · 

HOOFDSTUK II. '. 

VERI,EE_NIN_G , YA.N OCTROOLEN. 

§ I;. Eischen, waaraan aanvrage·n en daarbij te 
uoegen-,-sfukken- • hebben te voldoen. 

22. De ccntrale afdAeling is bev~egd v66r 
d~ aanvragen om cicttooi een ,mod~! vast te 
steUen. Exemplaren . ,;a:ii . di~ ~odel zljn aan 
het "Bureau-_ vocir, den:, Irid ustrieelen, El~send_om,·, 

en aan de hulpbUf!)RUX in de kolonien en be
zittingen in ande_re wnelddeelen tegen beta
ling van een daarvoqr te bepalen prijs .:erkriJg-
baar. · · · · 

23. ·De aanvrage m;;et, beha}ve hetgeen de 
Octrooiwet_.-voorschrijft, :bevatten: · · · 

, a. wanneer de aanv.rager ·ee~ gemachtigde 
ge~teld, heeft, den_ naam, de voornamen, den 
werkkring en de woo~plaats van ,den gemach-
~~; . . 

b. bij _aanvragen om aanvullingsoctrooi, dag
,teekening ep. nummer van het Jioofdoctrooi of 
der hoofdaan_vrage ; . 

c. het beroep op een recht van voorrang, 
indieri de aanvrRger daarvan wens_cht ·gebruik 
te mak011; en alsdan,: . . _ 

indien dat recht wordt ontleend aan artikel 
7 der. Qctrooiwet, 9nde,r. yer~elding .van den 
datum waarop, en het land. v,a_ar ·de aanvrage 
werd gedaan, op welke de aanvrager zoodanig 
beroep ~enscht ta doen steunen: . _ 

lndien ·dat recht wordt ontieend aan artikel 
8 der Octi.-ooiwet, onder vermelding van den 
naam, de , plaats en het _ tij9-~tip van opening 
der teµtoo~stelling, op welke het onderwerp 
der octrooiaanvrage is tentoongesteld of. aan: 
schouweiijk geinaakt.'.. , , , 

24. 1. De aanvrage moet vergezeld zijn van : 
a. drie exemplaren van de beschrijving der 

~itvinding; '. · · · 
·o.· twee e~emplaren der teekening, wanneer 

deze ter t9elichting· van de beschrijving noodig 
' .· . ' ' 

is; 
, c. eene lijst .der bijlagen· met opgave vari 

het nummer en_ den aard va~ ieder stuk. 
2. in den regel gelijktijdig met de aanvrage 

en in elk geval binnen een door het in artikel 
24, eerste alinea, der Octrooi~et 

1

genoeinde lid 
yoor elk_ geval in het· bijzonder, 'aan, te geven 
termijn, moeten· alsnog ingele~erd · worderi·: 
. a, 'ee~e volmacht van den aa.n:v:1:ager, wann_eer 
~e' aanvrage _door een "gemachtigde is onder
teekend. of de. aanvrag"er ingevolge artikel 20, 
eerste lid :vari 'de Octrooiwet een gemachtigde 
• moet stellen.; , 

,b._ sch.z;iftelijke be_wi}zen van Iiet 'recltt ~an 
voorrang. __ .. ,,. _ ,. _. 
· 3. , Bijaldien tot oi-,enbaarmak_ing word~ be

sl.oten kan -de. o,verl'egging binnen een aan ·1;e 
geven termij;i. v'an ,,~og zeven ex~mplare~· van 
de besclirljvi~g \YOrden g~vordir_d. 
, .25. I.' De. korte aanduiding va~ 'den aard 
der "uitvinding moet. aa~ het hoofd der be'
s~hrij~jrik:_~orden geplaatst. _ , , -
- 2. -- .Bestaii(de uitviriding uit de vereeniging 

~ari bekende, onderde&le'n •tot -een ·nieu w· gelieei, .. · .. ' ; -- '. ·,-,,,. . ' ' 35* .. 
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dan moet zulks uit de beschrijving· duidelijk 
blijken. 

3, De beschrijving moet aangeveii, wel~ 
practisch doel met de uitvinding wordt be
oogd, en moet datgene, wat nieuw. is en 
waa_rvpor het uitsluitend recht verlangd w6rdt, 
aan het ·slot· in eeµe of meer conclnsies nauw
keurig en afzonderlijk aanwijzen. Deze con
clusies moeten van do,orloopende numrµers 
worden voorzien. . 

4. De beschrijving van een aanvullingsoc
trooi moet kuunen worden begrepen · zonder 
raadplegi11g van het hoofdoctr.ooi. 

26. 1. Maten, gewichten, alsook electrische 
eenheden moeten volgens de in Nederland 
geldende voorschriften, temperaturen in graden 
Celsius en opgaven aangaande_ de dichtheid 
als soortelijke gewichten worden aangegeven. 

2. In beschrijvingen van chemische uitvin
<lingen mogen slechts de in Nederland ge
bruikelijke atoomgewichtsymbolen en molecu
lairn formules worden gebezigd. Figuren 
mogen niet in_ de beschrijving voorkomen. 

3. De beschrijving moet doo~ den aanvra
ger of diens gern·achtigde onderteekend worden. 

27. 1. Voor_de .beschrijving moet wit stevig 
pa pier van circa 33 c.M. h_qogte en circa. 21 
c.M. breedte worden gebezigd. 

2. De ·be'schreven bladzijden moeten aan 
de linkerzijde een onbeschreven rand van 3 c.M. 
breedte hebben, terwijl ook tusschen de regels 
voldoende rnimte moet worden gelaten voor 
het invoegen van eventueele veranderingen. 

3. De bladen rnogen slechts aan eene zij,de 
beschreveu en !noeten doorlo6pend gen ummerd 
worden. 
· 28. l. Van de twee exemplaren der teeke

ning moet het eene op wit, sterk en glad 
te~k'en-. zoogenaamd karton-papier, en het 
andere op calqueer-linnen of sterk calqueer
papier zijn aangebracht. Voor het eerste 
exernplat11· of de hoofdteekening moet een 
bladformaat van 33 c M. hoogte en 21 c.M. 
breedte worden gebezigd; ter wille van de 
duidelijkheid kan bij. uitzondering ook een 
bladformaat van 33 c.M. hoogte · en 42 c. M. 
breedte worden gebruikt. Het twoede ei.ern
.plaar of de bijteekening,- d. i. de calque der 
ho~fd'teekening, moet bij willekeurige breedte 
33 c.M. hoog zijn ; aan den. linker- en den 
rec}lterkant der bijteekeiiin'g rnoet een minstens 
3 c.M. breede rand worden vrijgelaten. Zoowel 
voor de hoofd- als voor de bijteekening k·unneh 
zoo noodig meer d~n een bladgebezigd worden. 

2. De teekening mag niet meer beyatten 
dan voor een juist hegrip der uitvinding· ge-

wenscht is en moet overigens· aaii de volge-nde 
eischen voldoen : · 

a. de lijnen cier teekening; ·evenals het 
schrift op de hoofdteekening, moeten · met 
goeden zwarten inkt warden aangebracht; 

b. elke Jijn . moet krachtig en overal..even 
dik getrokken worden en scher.p begrensd ]!:ijn; 
lijnen van gelijke beteekenis moeten even dik, 
letters en cijfers eenvoudig en duidelijk zijn; 

c. op de hoofdteekening, die VOOl' de pho
tographische reproductie geschikt moet zijn, 
mogen geene kleuren voorkornen; ook mogen 
schaduwen alleen door go_ed zwart getrokkeri 
lijnen worden weergege\,en ; d wars-doorsneden 
moeten of door ze geheel zwart te maken of 
door arceeringen worden voorgesteld. Wil men 
daarbij aangeven, uit welk materiaal de d6or
snede bestaat, dan_ wordt dit materiaal door 
verschillcnde soorten arceeringen aangeduid 
en in een bijschrift de beteekenis der arcee
ringen verklaard; de lijneri der arceering mo'. 
gen niet te dicht bij elkaar worden getrokkeii 
en, wat de dikte betreft, niet te veel verschillen 
van die_ der eigenlijke teekening. Hetzelfde 
geldt voor de schaduwlijnen, die evenals pro
_jectie- en middellijnen zoo· mogelijk moeten 
worden . vermeden. De· lijnen der arceering
mogen niet in elkaar overgaan ; 

d. de c;nkele figuren moeten op een vol
doenden onderlingen afstand geplaatst en on
geacht het aa!ltal bladen doorloopend gen·um
merd worden ; .. hun · aantal mag het strikt 
noodzakelijke ·niet te boven gaan ; . 

e. :wanneer de - schaal wordt aangegeven, 
moet zulks graphisch ge'schieden ·; · 

f. verklaringen ·mogen op·de teekening niet 
voorkomen; uitgezonderd zijn korte aandui
dingen, als ,,water", ,,stoom", ,,doorsnede AB", 
,,(fig. 3)''.. alsook opschriften, die op de VOOI'· 

gestelde · voorwerpen worden aangebracht, als 
bv. ·,,open'•, ,,dicht"; 

g. 1·echts onderaan op elk blad moet de 
handteekening van den aanvraj!'er of van diens 
g~machtigde, in het laat~te geval met verrnel
ding van· den naam des aanvragers, rechts 
bovenaan moet het nu~mer van het · blad 
(blad I, II, IU:,' enz.) 'ge'plaatst worden; 

h. de hoofdteekeningen mogen noch ge
vouwen, noch opgerold worden, maar moeten 
in gladden toestand ingediend worden ; de 
bijteekeningen mogen wel. opgero}d, maar niet 
gevouwen worden; 

i. ter aanduiding van de onderdefllen der 
figuren rnogen alleen ·verwijzingst'~ekens wor-· 
den gebruikt, voor zoover· ztilks voci~- 'eene 
duidelijke verklaring der uitvinding door ver~ 
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W!Jzmg van de beschrijving naa(de_teeke'!iin·g 
n oodzakelijk- i_s ; 

k. komen dezelfde onderdeelen in verschil
lende figuren voor, dan mogen daarvoor slechts 
dezelfde verwijzingsteekens _worden gebezigd. 
Voor verschillende onderdeelen mpgen dezelfde 
verw;ijzingsteiikens: niet ;gebez\gd:·w_o,den;·: obk 
ia;elfs dan niet, wanneer die · figuren op ~er~ 
schillende bladen staan. Kornen in de teeke
ningen, behoorende bij aanv_ragen om ~anvul
lingsoctrooi,' dezelfde onderdeelen voor,: als in 
die van het hoofdoctrooi, dan moeten de ~oor 
deze ··aeelen gekozen vero/ijzingsteekens over 
eenstemmen ; 

l. voo~ de verwijzingsteeken~ moet van de 
klei!}e Latijns.che letters (a b c) of van Ara
bische cijfers worden gebruik gerriaakt. Ter 
aanduiding van s·nijlijnen dienen de Latijnsche 
hoofdletters. Hoeken worden met kleine 
Griek_sche l.etters aangeduid ; 

ni . . de bijv,oeging van accenten of cijfers bij 
boven bedoelde • tee kens· ~10et .ver_m.eden worden. 
Slech ts wanneer binnen dezelfde figuur een 
onderdeel ·in verschillende posities geteekend 
wordt, mag, met behoud van hetzelfde teeken 
voor alle posities, de onderscheiding door 
bov_en. rechts aangebrachte accenten of cijfers 
worden aangegeven. 

29. 1. Modellen en· monster.a, uitgezonderd 
van ontplofbare en licht ontvlambare stoffen, 
kunnen desve;langd ter nadere verduidelijking 
der beschrijving .worden ingediend; zij worden 
in den regel slechts in een exemplaar gede
poneercl. 

2. De Octrooiraaq. kan, wanneer hij zulks 
noodig oordeelt, voor eene nadere beoordeeling 
eener. uitvinding, een model, een · moµster. 
alsook eene proefneming in tegenwoordigheid 
van een of meer zijner leden eischen. 

3. Bij werkwijzen ter vervaardiging van 
stoffen, kan de Octrooiraad behalve monsters 
van eindproducten ook die van tusschenpro
ducten of van grondstoffen vorderen. 

4. Ten aanzien van de hoedanigheid dezer 
modellen en monster_s geldt het volgende:. 

a. modellen en monsters, die gemakkelijk 
kunnen worden beschadigd, moeten in stevige 
verpakking worden ingezonden. Voorwerpen 
van kleinen. omvang moeten op stijf papier 
worden bevestigd ; · 

b.· monsters van. vergiftige, bijtende, ont
plofbare of gemakkelijk ~ntvlambare stoffen 
moeten op de· verpakking en voor zoover 
mogelijk op het ·voorwerp zelf door een dui
delijlr . opschrift als zoodanig worden aange
duid; 

c. monsters, van ,vlU<;htige, stoffen, poeder
vormige stoffen, stoffen, die van de buiten
lucht moeten afgesioten worden, V lo~i~toffen 
en -van gassen moeten in glaze~ fleschj~s, met 
in overeenstemming met den inhoud gekozep 
afsluiting, ,zonder uitstekenden voet, van on~ 
geveer s ·c.M. buiten-middellijn· en 8 c. :VI.- ge
z;menlijke hoogte .. worden . ingezonden : de 
fl·eschjes moeten met een duurzaam zegel af
gesloten wnrden en van een op duurzame wijze 
aangebracht opschrift met inhoudsopgave voor
zien zijn ;' 

d. vl,ak u_itgestreken monst!)rs van verf
stoffen moeten op stijf papier van 83 c.M, 
hoogte en 21 c.M. breedte duurzaam aanire
bracht worden en _.van nauwkeurige, met de 
gegevens cj.er beschrijving overeenkomende op
schriften worden voorzien. Bij deze monsters 
moet eene beschrijving van de toegepaste 
mauier van verven worden gevoegd met nauw
keurige opgave van· het gehalte van het bad 
aan verfstof, de eventueel gebruikte bijtmid
delen, de temperatuur, enz., alsook of het bad 
na gebruik uitgewerkt, dan wel- of het ·nog 
als zoodanig voor hetzelfde doe! bruikbaar was. 

· 5. Bij monsters moet ·eeri inventaris worden 
overgelegd, waarvan de volgorde in overeell°
stemming mqet zijn met de beschrijving. 

6. Bij bet indienen van modellen en mon
sters moet verklaard warden of· deze, w_anneer 
zij niet meer nood,ig zijn, moeten wo_rden terug
gegeven, dan wel vernietigd kunnen· wor_den. 

. 7. Hebben modellen en monsters eene bij'
zondere waarde, dan moet zulks in e~n bege
leidend ,schrij'ven uitdruk_kelijk wo_rden ver
meld. Kunnen · zij bij het uitpakken gemak- · 
kelijk beschadigd of door de inwerking v,m 
licht, vochtighei(l, enz. bedorven worden, dan 
moet zulks op de verpakking duid,elijk worden 
vermeld. 

30. 1. De volmacht moet worden opgesteld 
in overeenstemming met een door de centrale 
afdeeling vast te stellen model. Exe\nplaren 
van dit model zijn aan het Bureau voor dei:i 
industrieelen Eigendom en aan de hulpb~re,aux 
in de kolonien en bezittingen in ;mdere wereld
deelen tegen betaling van een daarvoor te be
palen prijs verkrijgbaar. 

2. De Octr_ooiraad kan. legaliseerihg van ,de 
onderteekening der volmacht ..:erlangen. 

31. 1. De aanvragen en de bijlage_n moeten 
in de Nederlandsche taal zijn gesteld, • met 
uitzondering van db- schriftelijke bewijzen b\)·. 
treffende het recht van voorrang, die in, het 
Fqmsch, ·Duitsch of Engelsch kunnen inge
leverd worden. 
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· 2. Z.ij moeten voldoende 'gefrankeerd zijn ; 
zij worden_ anders geweigerd. 

32. _ AHe bijlagen. der .aa:nvrage moeten van_ 
een opschrift vqorzien zijn, waaruit blijkt, bij 
welke aanvrage zij behooren. Hetzelfde geldt 
voor modellen en monsters. Op later ·foge
diende stukken, dl~ bii de aanv~ag~·behooren,' 
1noet de: naam van den aanvrager en,: llidien 
dit bekEl11d ·kan_ zijn, · het numIJ?.er der aan- · 
vrage verineld_ worden. _ · . 

33. Ter nadere verklaring·vari het bepaald~ 
in de artikelen 23 tot en met_ 32 hee:ft de 
centrale afdeeling de bevoegdhei~ instructies 
te geven. 

§ 2. Bepaling va1i het tijdstip -wliarop_-aan- -
vrage1i bi/F den Octrooiraad zijn ingekomen. _ 

34 . . _ Op elke _ aanvrage om .oct1"ooi wq:rclt 
ter hepaling van het juiste tijdstip, waarop-zij 
is . ingekomen, onmiddellijk na ontvangst een 
klokstempelafdruk aangebracht, h,;mdende het 
juiste uur, den-dag,-de maand en.hat jaar va'Q 
de ontvangst. 

§ /3: In;~~rijving vaii aanvrag~n i~ -d~ register~:. 

· 35. Van de aanvragen worden in de in 
artikel rn; eerste lid, sub . a en b bedoelde 
registers va"~:. aanvragen .. oiz'.t octroo'C. opge
teekend: 

·a ... het · registernummer der ·aanvrage en 
tevens, voor het geval zij een aanvullings
octrooi betreft, het ·. registernumme~ van . het 
hoofdoctrooi of der hoofdaanvrage; 
. b: de· korte aand.uiding der iiitvinding en· 

het cijfer der uitvindingsltlasse, .waartoe de 
nitvinding behoort ; 

c. de naam, voori:tamen en woonplaats van 
den· aanvrager, · en, wanneer deze een gemach
tigde heeft gesteld, de naam, voornamen en 
woonplaats van dezen gemachtigde; 

d. het tijdstip van ·ontvangst; 
·e. het -beroep op eeri recht van voorrang, 

indien de aimvrager daarvan· w1mscht gebruik_ 
te maken, en alsdan : 

indien dat recht wordt ontleend aan artikel 7 
der Octrooiwet, onder ve~melding van den 
datum waarop, en het -land waar de aanvrage
werd gedaan, op welke de aanvrager zoodanig 
beroep wenscht te doen steuneli ; · 

indier, dat recht wordt ontleend aan artikel 8 
der Octrooiwet, onder vermelding van den 
naam, de -plao,ts--en ~et-tijdstip- vHn ·opening 
der tentoonstelling, op welke het onderwerp 
der octrooiaanvrage is tentoongesteld of aan
schouwelijk gemaakt. 

§ 4. Blad door het Bureau 'llOor den I1tdusi1·ieelen· 
Eigendo1n uit le geven. '· ·-

36. 1. Het . b!ad bed.oeld in artlk~l '24, 
t~ee<le lid, der Octrooi:wet dtaagf den' naam 
van .,De Industr'ieele .Eig~ndom" en verschijnt 
op zoodanige tijdstippen, 'als de voorhanderi· 
stcif zal vorderen. _ · . , · . . . . , _ 

2. De cen trale afdeeling. is .'belast- met de 
zorg voor de samenstelling :van dit blad, ·voor 
zoove'el. de octrooien betreft: . . 

37. 1. _ In dit blad worden achtere_envol: 
geris openbaar gemaakt: 

I. Onder de rubriek .,A,anvra_qeft" : 
Van de aanvragen, tot wolker openbaar

making ·ingevolge artikel -24 der Octrooiwe.t 
besloteµ is i . 

a:· het cijfer der uitvindingsklasse; 
· 'li: het registerrn,mimer ; · 
c. het tijdstip van indieriing der aanvrage; 
d. de korte aanduiding der· uitvinding; · 
e. · de naam, d.e v9or:nainen en de wo6nplaats 

v_an den aanvrager·· ~n te~ens, wa1meer deze 
een gemachtigde gesteld heeft, de naam, de 
voornameµ en · de woonplaatei van den ·ge-· 
machtigde; 

f. de kort aangedU:ide gronden·, waarop 
, v;om::rang iI).gevolge artikeT Z. q£ Jl." qer · )v.et 
word.t gevorcler<i. . - - - , .- .. - . . ·. . . · 

II:. _ Onder de rubriek Ingetrokken · Aan-
vragen": .. 

'Van de reeds openbaar gemaakte aanvragen, 
welke door den aanvrager zijn ingetrokken : 

a. het cijfer der uitvindingsklasse; · 
b. h_et· registernummer; 

_ c. .het tijdstip van indiening der aa_nvrage ; 
d_- · de korte aanduiding der •. uitvinding ; 
e. de datum van het vroegere nummer van' 

dit blad, · waarin de betreffende aanvrage open
baar is· gemaakt. 

III. Onder de rubriek ., Veranderingen in 
den persoon . des. gemachtigden van den . aan-_ 
vrager'': 

Van de _ aanvragen, ten iianzien waarvan 
deze veranderirigen plaats grepen: 

a. het cijfer der ui tvindingsklasse ; 
b·. het registernummer; 
c. de ve~melding·:van ·het aftreden·van den 

vroegeren gemachtigde en, voor het geval een 
nieuwe gemachtigde gesteld is, de naam, de 
voornamen en de woonplaats van dezen laatste;. 

d. de datum dezer feiten. · 
---IV-. -Onder- _de. -rubriek .,Afgewezen Aan-
vragen'': 

Van de ingevolge artikel-:24 der Octrooiwet 
openbaar gemaakte aanvragen, welke afgewe-



zen- zijn en tegen ·welker afwijzing niet meer 
--op grorid •van artikel ·27; eerste lid;·.dier. wet 

kan :worden: opgekomen· :_oVterr. aanzierr,van· 
welke in beroep de beslissing is gehandha!\fd : 

a. het' cijfer, der uitvindingsklasse; 
b. bet· registernuinmer; 
c. het-.tijdstip,,vandndiening 'der aanvrage; · 
d,- de ·korte' aaiiduiding- der uitvinding; ,
e:" de datum van· het -vroegere nuinmer van 

-dit ·blad, ,waarin de aanvrage is openbaar- ge·• 
maakt. 

-V. Onder de rubriek.·., Verleende Octrooien'.': 
· Van de verleende octrooierr: ·' 

a. het cijfer. der •uitvindingsklasse; 
'bi het registernummer en de dagteekening 

-van het octrooi ; 
· c. de korte aanduiding der uitvinding;: 
d: de naam, voornainen en woonplaats van· 

-d.en octrooihouder ; 
e.· het -tijdstip van "indiening der aanvrage ; 

· f. de· kor-t aangeduide grondei:t, waarop ;in-· . 
.gevolge artikel 7 of -8 der Octrooi wet. voor
rang .wordt erkend; 

g, de datum .van het vroegere numrnervan dit 
"blad, ~aa~iri:'de aarivrage'is·ope'nbaar gemaakt: 

· VI. Onder, de rubriek ,.Overdracht van het 
-octrooi of vaii het recht, voortvloeiende uit de 
aanvi·age om octrooi" : 

Vari de octrooiim. of aanvragen; ten.aanzien 
·waarvan d'eze overdracht plaats greep : 

a. het cijfer der uitvindingsklasse; 
b. het numrner van het octrooi, of indien 

-dit nog niet ·is verleend; van de aanvrage· om
•Octrooi; 

c.-- de naam, voornamen en woonplaats van 
-den vroegeren en van den nieuwen houder; 

· d. de datum, waarop de acte van overdracht 
:in ·de openbare: registers werd ingesch"reven: 
• VII. Onder de rubriek,, Vervallen Octrooien" ; 

Van de vervallen octrooien : 
a. het cijfer der· uitvindingsklasse ; 
b. het registernummer; · 
c. de :datum• van _yervitl; ,_ 

• d: de ver-melding of het vervallen geschi edde 
-door afstand, -ingevolge artikel 48 der Octrooi
wet, • bij gebreke -van betaling: ingevolge arti
•lrnl 49 dier ··wet;. of door afloop .·van •den: bij 
,artikel 47 dier wet bepaalden dmir. 

VIII. Onder de rubriek ,,Door den Octr<ioi-. 
,raad krachtens artikel 5 0 de1· Octrooiwet inge· 
:frokken octrooien" : 

IX.: Onder d_e rubriek .,,N,ietig.: ·verklaarde 
octrooien" ·;: · , ~-~~. ,c 1 , 1.,. 1 • 

: Van·: de· geh:eel of',giideeltelijl,: )llge,;p)!l'~ , 
artikel 51 der· .Octrooiw~.t,.;:ni.e~jg,_ y,ei-k_laar~e-. 
octrooien:. , - .. , .. ,, ... , .. , ,,,,. .... ,, 

a. _ het ;cijf~T~er,_,1Jityil!di11gs~l!1~-se.;.: _ ... 
: .b., , het 're'gisternunime~; • .. ,,_. _ : ,:. ,. -,-. , ·> ; . 

-c. - ·:_de dag, waarop de rec_h~erliJke._beslis_sing, 
in kracht van gewijsde)&, g~ga1m, :of di;i.in-., 
stantie · is verval_len ; '" · 

. d . . in geval van; gedeeltelijt_e __ nietigv,erkla-' 
ring, de ,verrnelding der ,nietigverkla.ard!J: con,. 
clusie of conclusies, , , .. 
· X. Onder de rubriek ,, Voorsfellen. van __ ivet. 

tot onteigening van ocfrooien" : 
Van dezidn· artikel 98 der Onteigeningswet 

bedoelde. voorstellen : ·. 
de korte inpoud, -1:)enevens van :het o_ctr!JP\ 

in quaestie ·: 
.a. het cijfer der uitv;indi_ngskla~se; 
b: - het· .registernummer. · 
XI. Onder de rubriek--,,Onteigende ~cfrooien'! : , 
Van- de onteigende octrooien ing~v:olge arti-: 

kel. 108, tweede li<:l der .Onteigeningswet:. · 
a. • het · cijfer •der ,ui tvindingsklasse ; • 
b. het registernummer;- .. 
c. · de dag, waarop __ het vo:p.nis--van onteige-. 

ning in kracht van gewfjsde ,is _gegaan. · . 
XII. . Onder· de rubriek ,.Inbezifnemin,q_· van 

octrooien" : 
Van de ingevolge artikel 104_ der _Onteige, 

nin gswet in bezit genomen · octrooien :. 
-a. · het cijfer- der uitvindingsklasse; 
, b. .het registernµrnmer; ·-
c. de dagteekening van h_et ·daartoe strek-· 

kend Koninklijk Besluit._ 
XIII. .Onder de rµbriek· ,,Met goed gevolg 

_ op{Jel!ischte- octrooien" : · 
Van de .ingevolge artikel 58 der Octrooiwet 

met goed gevolg opgeeischte octrooien : · · 
a. het · cijfer: der_ uitvindings\dasse; · 
b. -het .registernummer; 
c. de dag,, waarop . d!l,,r_echterlij~e eindbe-

slissing in .kracht van gewiJsd~ is ·gegaan, .. qf 
de instantie is vervalle~; ·, 

d. in, geval van gedeelt!)lijke _opeisching,: de 
. verrnelding: der met goed gevolg opgeeischte · 
conclusie_of:conclusies. . . ; ... 

Van de aldus · ingetrokken octrooien : 
·a;"----het cijfer der uitvindingsklassen. 

XIV •. Onder de rubriek . .,Ins~hrijvingen. en 
doorhalingen in lief Register ,van gernachtigqeii be-. 
doeld in artikel 2 van het Regleinent betreff.ende het. 
optreden als gernachtigde voor den Octrooiraad" : 

; C .• Deze inschrijvingeii eri'"dobrhalingen;'·' ; ' , ... 
b. het registernummer ; . · 
c. de dagteekening van het- besluit van in

·, -trekking. 

XV. Onder 'de rubriek ,; Tento"o nstellingen": 
_ I; liet- tijdstip .van -opening der ,in artikel 8 

der Octrooiwet bedoelde tentoonstellingen. 
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2 .. In elk' nummer van het blacl- wordt 
openbaar gemii.akt al hetgeen betreffcnde de 
1.:...:x1v~ gencieinde punteh, sedert het in -het 
vorige 'numme~ :vermelde• ter zake, vocir open_. 
baarmaking is in· a~n~erking gekomen. · 

38. Elk octrooi met de beschrijving der uit
vinding wordt,_ ingevolge artikel 28 der Octrooi
wet', · zoodra mogelijk als afzonderlijke bijlage 
in: het blad opgenomen. 

39. De prijs, waarvoor · het • blad ,,oe· In
di1strieele ·Eigendorn" -en -de octrooischriften, 
bedoeld• iii· a'rtikel · 38, voor net publiek· ver
krijgbaar zullen zijn, wordt. bepaald door ·de 
een'trale· afdeeling'.·. 

§ 5. . J;,nzage ,'!!an aarwra.q_en. 

40. 1. Ter· verkrijging van inzage van 
stukken overeenkomstig artikel '25, eerste lid, 
der Octrooiwet, wordt een aanvraagbiljet, ver
krijgbaar· bij den: met het toezicht op de open
ba_re leeskamer belasten ambtenaar; door den 
belanghebbende ingevuld ·met zijnen naam·en 
zijn'e wooiiplaats e·n. met bet nunimer 'der. be
doelde' aiinvrage om octrooi, aan dien ambte
naar onderteekend ter hand gesteld; ·die daarop 
de verlangde stukken in de daarvoor bestemde 
zaal. -ter in:Zage . verstrekt. · 

2. Op ·irizage ·van meer dan eene aanvrage · 
tegelijkertijd· · heeft niemand aanspraak. 

3. Nadat de inzage heeft plaats gehad, 
moeten de s_tukkeri, zooals zij ·ontvangen zijn, 
aan den genoemde'n ambtenaar persoonlijk 
warden teruggegeven: Voor aldan ontdekte 
en vastgestelde beschadigingen van die·stukken 
is' hij, die 'de- stukken laatstelijk ter inzage 
had, verantwoordelijk.· 

41. Het gebruik van· pen en inkt tot het 
maken van afschriften of uittreksels of copieen 
wordt' aileen inet bijzondere vergunning van 
den Vooriitter ·toegesta.an. · 

42. Ten einde in de -Hulpbureaux voor den· 
Industrieelen Eigendom in de kolonien en be
zittingen ·in. andere werelddeelen ter immge te 
warden gelegd;· warden a:m:elk dier bureaux 
een der in artikel 24, eerste lid, sub ·a, van 
dit 'regiEi'inent bedoelde exemplaren van de be
schrijvlng' .der ·uitvinding, tot welker openbaar
making is besloten, en een afdruk der bijbe
hoorende teekening, zoo· spoedig mogelijk op
gezonden: door het Bureau· voor den Industri: 
eeien' 'Eigendom. · · 

·, .· , ··,. 

§ 6. Be~ipa_a1;· en iierz~e.~schriffen, 1J.iem,ories van 
· · grieve1i_ ~n ocfrooib~wijs, · 

' 43. 'l. ·De. in· de artikelen 24, ·zeve11cle lid, 
25, tweede lid; en 26 der Octrooiwet bedoelde 

be7.wanrschriften·; rle in.' artikel- 25; derde lid,. 
en· ;!6 dier· wet. bedoelde· verzoekschriften· en 
de in · artikel 27 •dier wet bedoelde memories. 
van · grieven .moeten . bevatten·: 

a. · den riaam;· de• voornamen -en de woon
plaats van hem, die het bezwaat. maakt, het
verzoek ·doet of in' beroep komt; 

b. : de· gronden, waatop :het bezwaar, het 
verzoek of het beroep· berust, zoo volledig· 
mogelijk aangegeven ·en door de noodige be-
wijzen gestaafd ; 

c. de onderteoke:iling · v:iln hem, die het be-
zwaar maakt, het. verzoek · doe~ of in beroep
komt of van diens gemachtigde. 

2: liJ!k dezer stukken ·moet in vijfvoud. 
warden ingediend. 

44. 1. De in het vorige artikel bedoelde 
bezwaarschriften, verzoekschriften en memories. 
van grieven moeten, alvorens in· behandeling· 
te warden genomen, · in het register van aan-
vragen, in artikel 16, eerste lid, van dit regle-• 
ment bedoeld, zijn ingeschreven. 

2. Daarna wordt ·van:het·-inkomen van een 
bi:i'zwaar, ·of verzoekschrift aan den aanvrager·· 
vari het . octrooi door den· voorzitter der be: 
trokken afdeeling, en van het inkomen van 
eene· memorie ·van grieven aan de andere be
langhebbenden bij de beslissing over de aan
vrage, van wier bestaan uit het register blijkt,. 
door den .voorzitter vari den -Octrooiraad ken
nis gegeven, onder mededeeling v'!tn den ter
mijn, gedurende welken van ·het stuk kan. 
worclen kennis genomen op de tijdstippen in 
artikel 21 vermeld, en van den terrnijn, binnen 
welken de geadresseerde van schriftelijk ant-
woord kan dienen. Dit antwoord moet in 
tweevoud warden ingediend. 
. 45. Het in artikel 28, derde lid, der Octrooi-

wet bedoelde bewijs moet, behalve de v·er-. 
klaring, dat octrooi verleend is, bevatten: 

a. den naam, de voornamen en woonplaats
van den octrooihouder ; 

b. de korte aanduiding der uitvinding ; 
c. het nummer en de dagteekening van het. 

octrooi, en,· zoo het een aanvullingsoctrooi be-• 
treft, tevens van het, hoofdoctrooi, waartoe· 
het beh6ort ; 

d. het tijdstip van indiening der aan
vrage; 

e. verrnelding .van het recht van voorrang,. 
indien daarvan is gebruik gemaakt; .. 

f. den dag; tot welken• de bescherming zich 
uiterlijk kan uitstrekken ; 

g. de onderteekening van den Voorzitte1· 
van den Octrooiraad. 



15 D E C E M B E R. "1914 

HOOFOSTUK llI. 
Beperking van het oclrooirecht fen opzichte van 

voorwerp~n, die zich tijdelijk op het ,qrond,qe
bierl . van ,hef. Jf.onink,_-ijk • b~vinden. 

46. 1: · Vervoe~~iddeJ~;{"en vo~;wii~pen, die 
behooren tot vervoermiddelen als bedoeld in 
artikel 31 der Octrooiwet, worden biJ de be
oordeeling of inbreuk op een octrooi is gem_aakt 
buiten rekening gelaten, indien hun eigenaar 
buiten het Koninkrijk is gevestigd en zij zich 
tot geen ilnder mef artikel 30 der Octrooiwct 
strijdig doe! tijdelijk. op bet grondgebied van 
bet · Koninkrijk bevinden. dan tot gebruik in 
of voor des eigenaars bedrijf, zijnde dat van 
landbouw, tuinbuuw, boschbouw, veehouderij 
of veenderij; of bestaande in bet verhuren 
van die vervoermiddelen of het · vervoer van 
personen of goederen. · 

2. In hun gebeel verhuurde vervoermidde
len worden al!een dan geacht zich tijdelijk op 
het grondgebied van het Koninkrijk te be
vinden, in.diim ·zij • daar niet !anger dan drie 
maander{ achtereen verhlijven .... :rot vervoer 
van personen of goederen gebezigde vArvoer
middelen, welke niet in hun gehe~l verhuur<L 
zijn, .. worden. alleen dan geacht -i,;ich tijdeli,1k 
op het grondgebied van het Koninkrijk te be
vinden, indien dat vervoer -strekt tot bet bre_n
gen van personen of goederen over de grens 
van het Koninkrijk. 

47. Voorwerpen, welke in verband met eene 
in het Koninkrijk ·plaatsvindende tentoon
stelling zich tijdelijk op bet grondgebied ".an 
het Koninkrljk bevinden: worden· bi{de beoor
deeling of inbreuk op een octrooi is gemaakt, 
tijdens_ den duur dier tentoonstelling en gedu
rende eene maand v66r. hare opening en eene 
maand na hare sluiting buiten rekening ge
laten, indien hij, die deze voorwerpen tentoon
stelt, buiten het Koriinkrijk is gevestigd en deze 
voorwerpen nit het buitenland ter tentoonstel
ling zijn aangevoerd .. 

HOOFDSTUK IV. 

Merkte.eken aan te brengen op. voorwerpen of · 
stoffen ten opzichte vl!n welke een octrooi bestaat. 

48. 1. Het in artikel 36 der Octrooiwet 
voorgeachre,ven .. rnerk!eeken .. -bestaat . uit de. 
woorden ;,Nederlandsch Octrooi" ·met ·bijvoe
ging van het nummer, waaronder het octrooi 
werd verleend, aI!es in duidelijk leesbare La
tijnscbe boekdrukletters en Arabische cijfers. 

2: Indjen · de _aard ·. van· het voortbrengsel 
toelaat, dat het merkteeken op het voortbrengsel 
zelf wordt aangebracht, moet dit geschieden 

door ingi<;tcn, .. inslaan, inb_akken of :OP andNe 
wijze, die' tegen bet verdwijnen van bet me~k
teeken zoo volledig mogelijken waarborg gePl't. 
· 3. ·voor zoover ~et merkteeken op de Yc·r

pakking rnag worden aangebracht, moet dit 
geschieden" door he( daarop -af: te drukke·n -of 
in standhoudende verf te schilderen. . . 

HOOFDSTUK V. 
Hulpbureaux voor den Industrieelen Eige11dimi· 

in de kolonien of bezittingen in anllere 
werelddeelen. 

. 49. · Elke aannage om octrooi,_ bij een Rulp--
bureau van den Industrieelen Eigendom inge
komen, wordt, nadat het:daarvoor verschuldigde 
bedrag van f 26 is betaald, daar onder een 
doorloopend nummer ingeschreven ·in een 
register, waa'\"in. wordt vermeld :' 

a. het registernurnmer der aanvrage en teYens, 
voor het geval zij een aanvullingsoctrooi ·be
treft; het registernummer van de aanvrage 0111 

bet ·hoofdoctrooi, indi~n deze bij hetzelfdc 
Hulpbureau 'werd aangeboden; 

b de korte aanduiding cl.er uitvind ing; · 
c. de naam, de voornamen en de woonpl~ats 

van den aanvrager en van zijn gemachtigde: 
d. het tijdstip van ontvangst; . . 
e. de gronden, waarop · voor~ang ingevolgc 

artikel 7 of artikel 8 der Octrooiwet wordt 
gevorderd. 

50. 1. Het Hulpbureau doet de. aannagc 
om octrooi met bijbehoorende stukken, indien 
het meent, · dat een · en ander voldoet aan de 
voorscbriften van de artikelen 23, 24, eerste 
lid, en 26 tot 32 van dit reglement, o·vereen
komstig artikel 61. eerste lid, der Octrooiwet 
aan den Octrooiraad toekomen . 

. 2. Me~nt 'het Hulpbureau, dat· aan de in 
het eerste lid · van dit artikel bedoeldc voor
schriften van dit reglement niet· is ,·o·ldaan, 
dan doet het de aanvrage met bijbehoorende 
stukken eerst aan den Octrooiraad toekomen, 
nadat de bepalingen van . artikel 61, t,veede 
lid, der Octrooiwet zijn iii acht genoinen: De 
daarbij bevolen schriftelijke kennisgeving ge
schiedt bij µangeteekenden bri~f, en 'de dien
overeenkomstig te bepalen termijn ~o~dt \'RSt
gesteld naar gelang van den afstand der woon
plaats van ,deii aanv.rager ... of zijn gemacbtigde 
ip de ko'ionie of bezitting van den' zetei' van 
het Hulpbureau. 

51, 'Helijktijdig met de .aanvrage om oc
trooi wordt_ door het H_ulpbureau aan het 
Bureau -voor den· Industrieelen Eigendom 
overgemaakt het daarvoor .. gest~rte bedrag 
van f ~5. , 
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52_-:,· Van· de aanbieding ·bij een Hulpbureau 

voor, d~ri Industrieelen ·Eigendoni van een ver-· 
zoek, ~ls bed'&eld · ii)'. artikel_ 32, d_ercl_e lj~. 4er 
Octrooiwet; :geeft dat Hrilpbureau onverwijld 
telegrafisch · keimis aan den Octrooiraa·d. ' 

53.'. De· teleitafische. keimisgeving', voorge-'° 
schreven bij a;tikel 63 ·der Octrooiwet of bij 
artikel.55 .,van dit_-reglement,"wordt·gerfont"tot 
,.Qctrooiraad. Haag'.' en houdt in het woord 
,,bezwaarschriftu 'of het .w'oord .,memorie" of 
_het woorci. ,;verzoek",.me't vermelding achter 
,,bez,iraarsdhrift" van het nummer van het ar
tikel der Octrooi'wet w·aarop het ste~nt (24 of 
25), en v66r het woord .,bezwaarschrift", .,me
morie" of ,',verzoek" het nummer, waaronder' 
de aanvrage om octrooi, waarop-het ibgekomen· 
stuk betrekking 'heeft, overeenkomstig·artikel 
22 der genoemde wet of artikel 49 van dit 
reglement werd· ingeschreven. In dit 1aatste 
geval wordt achter dat Iiuinmer gevoegd het 
woord · ,,Indie", ;,Suriname" of .,Curai;ao"; 
naar gelang de 'aanb_ieding ·der aanvrage om 
octrooi in Nederlandsch-Indie, in Suriname of 
in Ouriu,ao plaats had. ' ' 

54. Bij de aanbieding bij een Hulpbureau 
voor den Industrieelen Eigendom van een' stuk, 
als bedoeld in artikel 63, eerste lid der Octrooi
wet, wordt . door dat. Hulpbureau artikel 19 
van dit reglement toegepast en van die aanbie
ding aanteekening gedaan in een register door 
;ermelding van het registernummer, ·het 
tijdstip van_·ontvangst, den aard van het stuk,· 
den naam, de voornamen en de woonplaats 

55'4, 

hetwelk voor aanvragen, door tusschenkomst 
van d;it Hulpbureau ingedieiid, is bestemd. 
' 5 7 ., Voor ):le i.~ : ~rtik~L 62,: eerste'. l_id, der 

Octrooiwet 'bed~elde -herleiding van het tijd
stip van ontva:iigst bij een .. Hulpb~reau van 
eene aanvrage oin octrooi, wordt" die-ontvangst 
gerekend te hebben plaats gehad z66v_eel vroe-

' ger of later diin-·dat' 'tij/rstip/ills_ hieronder" is 
aangegeven : 
·van eene aanvrage··in· Nedertandsch-Indie· 

aangeboden, zes uur en vijftig minuten vroeger; 
· van eene aanvi-age in Surinam·e aangeboden, · 

vier uur en twee minuten' later; - . 
van eene aanvrage· in Ciira<;!iO a'aiigeboden, 

vier uur en zeven en vijftig mfnuten later. 
· 58. ffet t1jdstip van ontvangst bij een Hulp- · 

bureau ·van een stuk, · als bedoeld iii' artikel • 
63, eerste lid, de·r Octrooiwet 'wordt, berleid· 
overeenkomstig artikel 57 van· dit -reglemeht, 
geacht · het tijdstip van ontvai:Jgst· ·van dat 
stuk· bij den Octrooiraad te ziji1. 

SLOTBEPALIN_G •. 

59; Dit · regH1ment·,kan,•.woi:den',aa11gel\aald
onder · den titel ,,Octro'oireglement", doch met 
bijvoeging van ·den jaa~gang en het nummer 
van het Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

Behoo~t bij E:oninklijk besluit _van 15 De-
cember 1914 (Btaatsblad n°. 559). · 

Ons bekend, 
De Min. van Landbouw, Nfjverheid en Handel, 

POSTHUMA. 

·ne Minister van Kolonien, Tm ·B. PLEYTE. 

van den aanvrager en· zijn gemachtigde, zoo · · , - · 
hij dezen heeft gesteld, alsmede van het num:- TARIEl!' .bedoeld. bij art. 15, i•ierde lid, 

·mer-· waaronder de aanvrage . of het octrooi, van Tiet Octrooireglement. 
waarop _ het betrekking heeft, overeenkomstig Art. I. Aan den getuige of deskundige, die· 
artikel 22 der Octrooi wet of artikel 49· van dit ingevolge de oproeping, bedol'lld in artikel· 15· 
reglement of overeenkomstig artikel 28; tweede van het Octrooireglement; is verschenen, wordt 
lid, dier wet is ingeschreven. Bij de toezen- voor de noodzakelijke uitgaven voor reiskosten· 
ding aan den Octrooiraad van zoodanig stuk heen en terug toegelegd eene vergoedibg, met -
wordt daarbij een desbetreffend uittreksel uit inachtneming van zijnen maatschappelijken 
daCregister gevtegd. · stand ' te · bepalen; · indien· hij zich' verder- dan 

55; De verdere wijze van werken ·en de 2 kilometers buiten de gemeerite zijner woon
inrichting van . elk Hulpbureau voor den In- plaats of zijn.er tijdelijke verblijfplaats heeft 
dustrieelen Eigendoni; voor zooveel betreft de moeten begeven.· ' ' . 
uitvoering _van de- ·Octrooiwet, worclen door 2. De reizen. worden, ge_acht ·geda_an te .zijii. 
het hoofd :van -a'at Hulpbureau geregeld, voor of te ·worden met openbare middelen van·ver
zooveel mogelijk met inachtneming· van de voer, tenzij bij gemis a"aarvan of ten gevo_lge 
ovei·eenkomstige bepalingeri van dit .regle- van bijzondere omstandighedeii.. van aildere 
ment. vervoermiddelen moest worden gebruik ge-· 

56. · :Aarivragen om octrooi, aangeboden aan maakt, ter beoordeeling van hem, die de ver-· 
-een-Hulpbureau voor-den ,Industrieelen'·Eigen-- · goeding--toele'gt; -
<lorn, worden · na ontvangst· bij den Octrooi- 3. Aan den getuige of deskundige in artikel 
raad in-geschreven in het dee! van het in artikel 1 bedoeld, wordt· voor verblijfkosten-buiten·de· 
16, eerste lid, bedoelde register van aanvragen, gemeente zijner woonplaats of zijner tijdelijke· 
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verblijfplaats toegelegd eene vergoeding, met 
inachtneming van zij~en 'maatschappeiijkeri 
stand ·te bepalen·, ·tot een ·beclr:ag··''vari ten 
hoogste f 7,50 per eti'n~al; .. ged~elteir'Xian et~· 
malen, 12 iiren cif meer bedragende i~oor eeri 
geheel, kleinere voor een half ethlaal ge-
rekend. · .. ·- · : ,; \~ · 
· 4. Aaii · den getuige of deskundige; die-'door' 

ziekte of--·Iichaam·sgebreken- zich rioodzalcelijk 
{loor een antler· ·moest doen vergezelleii": '!tan:· 
net dubbel van het bedrag der vergoeding 
-voor reis-' 'cm verblijfkosten worden toegelegd. 
Rij, die de· vergoediilg toelegt, beoordeelt of 
'het geleide noodzakelijk' was. 

5. A.an den getuigc, in artikel 1 bedoeld, 
wordt voor tijdve~zuim toegelegd eene ver
,goeding, met inachtneining van zijnen maat
schappelijken stand te bepalen, tot een bedrag 
van ten hoogste f 4.- per dag, indien nadeel 
-door tijdverzuim• moet geacht worden geleden 
te worden, gedeelten van dagen voor geheele 
dagen gerekend; · 

6. De ·vergoedingen voor·- reis- 'eh verblijf. 
kosten en die voor tijdverzuim worden.- niet 
meer dan eenmaal genoten voor alde verrich
tingen _te zamen, die in den loop eerier z·elfde 
reis zijn volbracht, onverschillig of de ver
Tichtingen al dan niet tot dezelfde zaak be
trekkelijk zijn. 

7. A.an den deskundige, -i~ ~l~til~~l i. bedoeld, 
wordt een vacatiegeld toegelegd van j 4.
voor eene vacatie van een uur of minder. Zoo 
-de_ vacatie meer dan een uur bedraagt, wordt 
hem voor elk volgend uur of gedeelte daarvan 
-een · vacatiegeld van f 2.- toegelegd, tot een 
maximum van f 10.-. per dag. Hierbij kan 
worden medegerekend de tijd, aan de bestu
<leering der zaak gewijd. 

8. Aan den deskundige, die op uitnoodiging 
van eene afdeeling, van den Octrooiraad of van 
-den Voorzitter van den Octrooiraad een schrif
telijk verslag h\)eft _uitge_braQht, wordt d~arvoor_ 
door die afdeeling, door den Octrooiraad of 
door den Vocirzitt_er van den Octrooiraad eene 
vergoeding toegelegd van f 10.-. Indien voor 
het uitbrengen. van dat verslag een scheikun
dig onder?.pek noodig was,. wordt voor de 
kosten daarvan tevens eene· vergdeding to.ege-. 
legd van f 3.-. 

9. Stelt een getuige, die niet binnen het 
Rijk in Europa woonachtig is, of een deskun
<lige zijne overk<imst of het uitbrengen van 
Ben --sch riftelijk -v·erslag -afhankelijk ,van - eene 
andere .of hoogere vergoeding, dan wordt deze 
vooraf door· den Voorzitter ·van den Octrooi-
raad met hem geregeld. · 

1914' 
: Behoort bij · Koninklijk · beslui_t va'i:i"· 15' De-

cei:nber'l914 (Staatsblad n°. 559); , . 
,ce,,:,•.!·•,. 1 ;)'':--. • . Ortsbekend: . 

. De Min~ . vat' La~dbou1o',· Nijve,:1,eid en' H~ndel, 
. . ' PosTHOMA, . 

De Minister' va'n Kolonien', Tir'. B. PLEYTE. ,, 

15 Decernber 1914. BESLUIT, houdende verbod 
.,,,.van 'uitvoer· vaj'; wolle;;. en'-kaljwhllen· {J~e

deren. S. 560. · · 
. WIJ WILHELMINA,' ENZ: 

- O~erwegende, dat het in h~t belari'g vai(dei1 
Staat noodig" is; ·den uitvoer ·v~n wollen- en· 
halfwollen goederen te; verbieden ; 
-Gezien de wet van 3 ·Augustus 1914 (8taats

blad n°. 344); - ' 
· Op · de 'voordr~cht van Onze Ministers ·van 

Oorlog, ·'van .. -Firiimcien en v~n Landbouw," 
Nijverheid en Handel van 10 December· 1914, 
Kabinet, Litt. M.129 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
11 Decerilber· 1914 n°: 22); 

Gezien het nader rapport van Qnze voor
noemde. Ministers 'vari 15 December 1914, Ka
binet, Litt. p13o; ·.• 

Hebben goedgevonderi en v:erstaail: 
onder intrekking van Ons besluit van 6 Oc

tober 1914 (Staatsblad n°. 473) en van artikel 1 
van Ons Besluit van 12·November 1914 (Staats

, blad n°. '528), te bepalen : - . . . . , . 

Eenig artikel. 
De · uitvoer van · wollen- en halfwollen goe

deren is verboden van den dag der afkondiging 
van dit besluit. · 

Wij behoudeii Ons voor dit verbod tijdelijk 
op te heffen of in bijzondere gevallen daarvan 
ontheffing . te doen verleenen. 

_.Onze Ministers van Oorlog, van Financien 
en van Landbouw, Nijverheid en Handel_-zijn, 
ieder voor zooveel · hem betreft, belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waaryan a~schrift- zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 15den December 1914. 
WILHELM.IN A. ' 

De Minister van Oorlbg, BosBOOM. 
De Minister van Financiiin; TRJi::OB. -

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

(Uitgeg: 15 · Dec. 1914.) 

16 December 1914. WET, houdende vrijstel
·ling van - suceessierecht- voor -verkriJging 
van schilderijen. en teekeningen uit de na~ 
latenschap van w. _J. VAN RANDWIJK. 

s. 561. . 
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WrJ W:ILl;I~'yMiNi; i,;i:i:z .. :~.: do~n te ~".ete;i : -::~estelcl -~ll, h_ct/tijJ_~ti,p.,\:an in rncriug- worclt. 
Alzoo Wij in, _overweging gcnomen .hebben, bepl\ald op l Apri.l 19~5. 

dat het wenschelijk is vrijstelling te vei:leenen ,Art. II. -De middelen in de •aangernlrlc en• 
van de betalj°iig · ;an ;u~ces·;;e;ecli'ten wegens gewijzigde J>h~rm~~opee met een kruisteeken· 
~e ~erkrijgin~·. uit de nalatens.chap.; van.W .. J. l\ange,duid, behoev_en niet in elke ap;theck: 
". AN RA1fi;i'wrJK vaIJ.·. schilderijen •. en teeke- voorhanden te zijn. 
ningen, -welke de .erfgenamen, aan, :den Staat Onze'Minister:van Binnenlan'dsche Z:iken is-
',Yillep sc_h,eriken; ·. '_, ..... :···, .-: .,. , belast _ met d.\l uitvoering v;m dit besluit, dnt;; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. i11, ~\l.LS.tcwtsblad zal word~n geplaatst en in-
Ee~ig artik;i, ·' :;; :, ! ·.. afs~hriJt, ,aaii den Rnacl van State medel!'Nleelcl 

Er zal geen recht van successie wordJll) ge- zaLI¥,qrd\ln_ .. 
hev~:r,i wegens d~. verkrijging :do~r;Ae:-~·,;ge, , ... 'sJl-t[i\'.!cl?,hage, den .l!js].en Decemb~r HJ14,_ 
namen van schilderijen. en teekeningen. llit:de WI L H .ELM I :X A. 
nalatenschap ;a~ WOUTER. j~HANN~·~·.,.v~ii .~ ., . 
RAND~IJK, gewo;:1d hebb~nde te ;,s Qr;TI1Pc 

,,; pe Minister van Binnenla_ndsche Znken,_ 
CORT V, D. LINDKX. 

, (Uifge,q. 8 Jan. lfll5.), hage en overleden aldaar den 18den December .·,,,·, 
1~13. iµdien en. voor zoover die schille~i.i~~:~n 
t~~kening~n. v66r den 18den : De~e~ber:, l~lf :w. ,December 19~4. KONINKLIJK BESLUIT. 
door gemelde erfgenamen aai;i, den Staat. ,wy1·.
den geschonken. ... · · 

Lasten en b~velen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage. den. 'i6dr~ . o·e-

c.en:ib0~ :-1914. , -:•-· ,· · , ,: ~"'•'.l. 

De Minister van J.i'inancil{n, · ·TREU:ii: 
De Minister van Binnen/and;che ~aken, 

CORT_ v: D. J;.IND]jl~:, 
.(Uitgeg. 17 Dec, l!'l~.) 

16 Decembe,· 1914. BESLUIT,, tot vaststellin1i 
van de aanvulljngen en wijzigingen II 

. van de vierde ultgave der Nederlanclsche 
Pharmacopee·. S. 562. · , · · 

WIJ WILHELMINA, E~Z. 

Overwegende, dater noodzake.lijkheid bestaat 
de vie'rde uitgave der Nederlands~he Pharma
copee, vastgesteld bij Ons besluitvan:ii.ra_~\rnri 
1906 (Staatsblad ,n•. 8), nacler: aan -te _vulle1; en 
te wijzigen ; 
. Gelet op de wet van·. 2 November 18il 

(Staafsblad n°. 118); · . 
Op de voordracht van Onzen Minister {-an 

Binnenlandsche Zaken van 13 :November mi( 
n°. 11294, -.~fcleeling Volksg~zondheid en A,·m· 
,vezen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
1 Decembe·r 1914, n°. 23); · _ 

Geiet op ·het nader rapport van Onzen voor
noemden, 'lVIinister, van 14 December 1914, 
n°. 12943, afdeeling Volksgezondheid en A~m
wezen; 

-Hebben goedgevond_en e!l verstaan : 
Art. I. -De aanvu)lingen en wijzigingen 11 

van )le vierde uitgave d(lr N'eclerlanclsche 
Phar~a~opee,. door Onzen Minister van Bin
nenlandsche Zaken gewaarmerkt, wo.rclen ·,·ast-

. :Art: 206 der Gemeentewet brengt mede,. 
.dat door Gedep. Staten voorschriften 
worden gegeven niet alleen omtrent .. de
samenstelling van de begrooting, doch 
omtre11t alles .. wat een ordelijke werk_ing 

·.,van. de. begrooting moe.t . verzekeren, dus, 
· ook omtrent het tijdstip van sluiting der-
begrooting. , 

Raadsbesluiten tot aanvulling der be
grooting, v66r dat tijdstip tot stand ge
komen, zijn_ voor goedkeuring · vatbaa:r .. 

WIJ WILHELMINA ENZ. 

~ Besohlkkende op het beroep, .ingesteld door 
den Raad der gemeente Zutphen, tegen het 
b~sluit van Gedep. Staten van Gelderland van 
21 Juli 1914, n,0 ._ 41, waarbij bezwaa, is gemaakt 
goedkeuring te verl~!Jnen aan de besluiten varu 
dien Raad van 6 Juli 1914, n~. 29.7a en b,. 
st;ekkende tot aanvulling . in . ontvangst en 
uitgaaf der begrooting dier gemeente voor· 1913; 

Dev. Raad van St~te, afdeeling voor de· /. . . , . . , 

Gesohillen van Bestuur, gehoord advies van,. 
18 No~einber 19i4, n°. 422; 

Op .. de voordral)ht van Onzen l\finister van,, 
Binnenfandsc11e Zaken. van 1.4 December ,1914, 
no. 9795, afdeelipg Binnenlandsch Bestuur; 

.Overw~gende, dat bij besluiten van d~,;i Raad' 
der gemeente Zuiphf,_n van 6 Juli 1914, nos. 297a 
en 297b, - de gemeentebegr~<;>ting voor d_en 
dienst 1913 is aangevuld met een drietal postet1_ 
in ontva~gst en met negen en twintig posten 
in, uitgaaf ; . 

dat· nadat deze besluitenhij. schrijven van 
io Juli: 1914, 1°. afd. n~ .. 2341, aan Gedep. 
Sta~en · ter goedkeuru;ig. warep. ing~zonden en 
op 16 Juli 1914 bij laatstgemeld_ college waren 
irigekomen, Gedep. StaFen. Wj . 'besluit. van. 
21 Juli 1914, n°. 41, bezwaar hebben ge~aakt 
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bedoelde raadsbesluiten goed te keuren, uit 
-overweging dat. de . ~aadsbesliliten nief tijdig 
bij Gedep. Staten zijn 'ingekoinen o~ vcior de 
,sluiting van den dienst · 1913 · te ·word.en 'be
handeld; 

dat van het besluit· van Gedep. Staten. de 
_gemeenteraad bij Ons· in· beroep · is geli:omen, 
.aanvoerende ·dat het besluit van Gedep. Staten 
niet anders kan worden opgevat dan als eene 
weigering tot goedkeuring, ,vaarop art. · 209 
-der Gemeentewet ·van toepassing is ; dat vol
_gens art. 228 der Gemeentewet de termijnen 
van verjaring, voor de . vorderingen ten laste 
-van het Rijk bij de wet bepaald of te bepalen, 
op de vorderingen · ten last~ · d'er Geineente 
van toepassing zijn, waaruit' volgt dat"'alle 
:pretentien ten laste der gemeeri.te; voort
-vloeiende uit verkregen- orders · tot het' doen 
-van leverantien als .anderszins, beliooren te 
worden ingediend binnen zes maanden na 
~fl.oop van het· jaar, waarop zij betrekking 
hebben (alzoo uiterlijk 30 Juni); dat daar
mede echter allerminst gezegd r is, dat na 
.30 Juni geen betalingen ten laste van het 
~fgeloopen jaar meer mogen worden: bevolen 
-0£ gedaan ; dat het den gemeenteraad voor~ 
komt, dat een en ·antler kan geschieden· tot den 
<lag, waarop de gemeente-ontvanger ter vol; 
<loening aan het bepaalde in art. •115 der Ge
meentewet aan Burgemeester en ·wethouders 
:rekening doet ; dat die dag bij art. 14 der 
instructie voor den ontvanger der gemeente 
Zutphen; door den Raad vastgesteld bij besluit 
-van 27 Augustus 1894, la~tstelijk _gewijzigd 
bij besluit · van 22 ·November· 1912, overeen
komstig art. 107, j0 • 103 ·der Gemeentewet 
medegedeeld aan Gedep. · Staten en door dat 
-college voor kennisgeving aangenomen, bepaald 
is op 14 Juli; 

dat weliswaar art.· 10 der door Gedep. Staten 
vastgestelde voorschriften, waarnaar de · ·be
grooting van de inkomsten en uitgaven der 
gemeenten behoort te worden ingericht (Provin
ciaal Blad 1910, n°. 93) zegt, dat de b~grooting 
wordt · gesloten op den tienden· Juli· van het 
jaar, volgende op dat waarover zij loopt welke 
termijn bij besluit van Gedep. Staten van 
27 Juli 1914, n°. 54 (Provinciiaal Blad n°. 100) 
zelfs is vervroegd tot 1 Juli ( eene wijziging 
waarop Gedep. Staten klaarblijkelijk meenden 
<le Koninklijke·goedkeuring· niet te behoeven) 
doch door den Raad niet kan warden toege
_geven dat Gedep. Staten tot het uitvaardigeri 
-eener dergelijke bepaling bevoegd · mogen 
worden geacht, · daar zij · zich, dit ·doende, 
begevcen op het "terreiri van wetgeving,: waarop 

volgens ·ae Gemeentewet ,:slechts de .Ra.ad 
souverein is ; dat . Gedep. Staten 'uniri~:is 
krachtens art. 206 ·der Gemeenfowet -~lechts 
bevoegd zijn on'i voorschrifteii te ·geve~ omtre\it 
de inrichting der ·gemeentebegrcioting "e'n 'dat 
het den_ Raad niet twijfiilachtig vootko'in.t dat 
Gedep. Staten niet verm.ogeri regelen te stellen 
omtrent sluiti.ng van cien dienst, :rioch hunhe 
goedkeuring niogen· onthouden· aan 'lien raads
besltrit· · "tot wijziging der genieentebegrooti.ng 
uit ove:rweging dat die. goedkeuring niet kon 
worden verleend vo6r. een door hen (ten on
're~ht~) gestelden. datum van sliiiting van den 
dienst·; ·dat cie raad er nadrukkelijk 'op· wenscht 
te wijzen dat v66r dezen ook door Gedep. 
Staten zelven aan de bestreden · bepaling niet 
dat gewicht 'werd gehecht, hetwelk zij er thans 
aan scliijnen te hechten ; dat immers ten vorigen 
jare nog een ·besluit van d~n Raad van 8. Juli 
1913, n° .. 250, tot wijziging der gemeente
begrooting voor· 1912 door d;t College· werd 
goedgekeurd , niettegenstaande cie datum , 
waarop 'dat besluit genomen ·werd, veel dichter 
lag bij den fatalen sluitingstermijn dan_ de 
datum, waarop de besluiten waarop thans 
goedkeuring wordt gevraagd, genomen werden ; 

Overwegende ten aanzien van de bewaring 
van 'den gem·eenteraad, dat art. 206 der Ge
meentewet aan Gedep. Staten iiiet de bevoegci
heid toekent om voorschriften te geven omtrent 
sluiting van de gemeentebegrooting en ziJ dus 
op · grond van zoodanig voors~hrift hunne 
goedkeuring aan· een raadsbesluit tot. aari
vulliiig en verhooging vari' de ·gemeentebe:
grooting niet mogen onthouden, dat deze bewa
ring onjuist is, daar 'art. · 206 der Gemeentewet 
medebrerigt dat ·voorschriften worden gegeven 
niet alleen omtrent de samenstelling van de 
begrooting doch omtrent alles wat eene ord~-
lijke werking van de begrooting moet v~rz.eke;~n, . 
dus ook omtrerit hare sluiting ; ' . . . 

Overwegende, dat de bereide, raadsbesluit~n, 
waaraan 'Gedep .. Staten hunne goe~keuring 
hebben onthouderi zijn'·' tot stand gekomen 
v66r den 00 Juii van het jaar,. volgende' _ op 
dat, waarover de begrooting 'loopt, dus voordat 
ingevolge art. 10 der voorschriften· waarna;r 
de begrooting van de inkom;ten en uitgaven 
der gemeenten behoort' te ·worden _·in:gericht 
(Provinciaal Blad van Gelderlaud '!!HO, n°: 93) 
de begrooting-' werd gesloten ; _ · 

dat alzoo Gedep. Staten op grond van dat 
aan: de beide besliiiteil van den gemeen

teraad ·van Z:uiphen· hmme goedkeuring . ~iet 
hadden mogeh onthouden ;· dat geen ·an:dere 
bezwareri tegEJn · de in·· ;de beide 'rai\,a.'sbesluiten 
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no . .' 29_7a en '297/i tot al/'nyullfug_ van <;J-,e pe- ,HOOFDSTUK I. . . . 
groofting dier gemeerite voor d~n d,ienst }~13. . 
- Onze~ Minister. van Bimienlandsche Zaken l. Belastingplichtig~n. -
is belast e~'. _ , (W., -~i, <},.' ,R ).t . Art 1. Onder de~ naa~ ~an . ;,inkomsten-

.beG.~ti~g." --~ordt_ 'een;, di~ec,te ·r,~lasthig gfl-
171 De~ember l9i4. M1ss1vE van den' lfinister hev~~. wa~ra'an on~er~orpen zijil _: - -
. ,., van d~rlog' aa~- de -bu;ge~~este~~: -.be- - ~-- zij _difl b~en het'itiJ~ ~one~; 
' , treffEind~ 1_1anteekeningen in _he(1,1i:ph1!,be- , b., de -binn~n h(lt Rij~ geyestig4e._ ri,aamloo~e-

'. .. :'. :tisch reg~ste~,,lichting- 1915. . :·,. , _ veiinootsc}i:appen, ~omm.3:nd~taire'. "venn~ot-
-. N~ ;o~r 'de lichting va:ri 1915 geen loting is s~happen op aaI1~eelen,,coopel.'l!-t_iev:e en andere
gehouden, bestaat voor .die lic~ting· 09~ geen vereenigingen _ en Ol).derlinge· verzekeringm11a,t~ 
Ioiingsregister. '.l'och zal 'h'et n~odig 'zijn, dat sch~ppije._µ ;. ': , 

. sohimige_ aanteekeni~ge11,' w~lke anders in het - c.-. d~ pinnen. het Rijk __ geves~igde ·sticht 
' \ _, lotfogsregistei-' ; wcirden V!3rmr,ld -. (zi~ ;O;a: de tingen; ·dfo, een b,edrijf" of b_eroep. uitoefenen, 

_ artt. ' 23,· ·64,' 56, 78 en 93 van het .. Militiehe·- Of iemand _binneµ het _Rijli: woont.en o.£ eene
sluit II), nie_t achterw~ge biijven: Ten aa~zien ;~~Dootse._hap, . v~reel).iging,. maatscliappij - of 

. van de lichting van 1916 zuilen be'doeld~ aan- sti~htiµg _. biµnen. het, Rijk is gevestigd, w:ordt 
teekeningen derhalve i~ ande~e,~gl~ters m~eten naa; d!) OIIIS~andigheden_ beoQrdeeld. 
geschieden. _l)aarvoor-koni.t he_t .·mee~t i~ ~an- _, 2. Aa!! ,_'d~ !J1_Ji:9m_si;_ei;ibe!,asti.!Jg' ,;iijn _ mede
·merking _het alphabetisch regis~ii'r. ··; - . -·, Ol).der~orp«:in.de niet binnen.het ~ijk woneµde-

-ik- -heh -daaro~ . de eer ir te, ver~oeken de of_ ge._v:estigde, per§onen :en licb.111ll_en die : . 
kolommeµ, i4 en' 15 'nn, het,. alpl_uibetis,c~ . _ het genot hebben_ Val). een_ binn:en het Rijk 
-register te bestemmen voor het doen v:an,aan- gelegen· onroer!)nd goed of van ,,e!)n op·. ~cio-_.: 
teekeningen, welke ande~s in de kolo~~en 'i2 danig goed: gev:estigd ·recht ; .-
·en· 13 ~an het lotingsr~giste~ w~rde~ .ver~eld .persoonlijk of dQor een :Y.fclrtegenwoordfger:, 
'en in ~e;band hiermede het hoofd-va~ h°edoelde e_en . ·l>edrijL of ·beroep - (alllbt, ,waardigheid. 
k'olohi -i 4_ fii' doen. wi,lzigen overeenko~stig het bediening. en betrekking. daa,, onder, begrepeh) · 
ho~fcf' van.' kolom 12 van het model _v~or h~t binnen · het ,,Rijk. uitQefeneµ; Jenz~j dit slecihts 
loti~gsreglster; . - - . . . ·-· --· '"• i• tijdelijk geschiedt en korter dan drie ma·a~d~n 
.>iks yoeg .);1.ietaan'. :p._og •toe, zu',~eLciok _ten ~~htereen, d,:,_iirl;. . ... , · " 
'overvloede, dat d~ aan~e.\Jkel!ingen, \Ve,lke in anders, .dan_ als -aandeelhciuder,--deelge~ech:: 
gewone gevalien·,geschieden in-de kolommen tigd_zijn_in.de -opbrengst. van .een bedrijf of-
3,. ;4 {l~ .6. ran_ het loting~registe~. ook :i'i1a11~ ill beroep, ,dat. binnen het Rijk wordt uitgeoefendi: 
hl)t .AJihaJ>etisch; regjster ach~er~ege !mnnen tenzi} dit -slechts tijdelijk geschiedt; ,, . ,• . 

-blijven;"omdat .ze reeds .voorkomen in.hat· in- ->een ·uit:. 's Rijks 'schatkist• bezoldigd cambt 
~.chrij_v_ing~register: ·: ;, : - - . _ . - -bekleeden of_zoodanig ambt bekleed hebbende'; 

- .; , •. -- r. te _dezer_;zake reoht hebben; cip• periodieke nit;. 
.J9,_l)~em.b~ ·_1914/"WET, t~t R,.effing ,ee~er keeringen uit .'s.Rijks,schatkist. 

· inkomstenbelasting. S. 563.-.. . :_,_3 ..... :;ne -volgende. ve~ichtingen·,·,van ,niet, 
- :'.Bijl .. ·Hand.' 2•· :Kamer ·.-19ll/12, ;;n°: ·. ,144, binnen het. Rijk ,wonende. of:gevestigde personeno 
l, 3;'- 6'; 1912/13; n°.' i«;:-i/:2, .~ ;,jiii3/14; en: lichamen• wcirden,.,ook· voor,zj)ove'r' zij of>
n0._ t8,: ·1--,--33, -35;\36;-;-:3~~. ;:4~48, 50, Nederlandsch -groridgebied.·.pfaats :vfuden, -niet-

H tJnd. -~, 1913/14,-biadz. ~72DqJ73;!, 1735--:,, . aangemerkt: als: nitoefening. van:)een. bedrijt 
1_757; ''176~1778, · :n~1sin,. 1~2~1871;· of beroep.;binnen het'Rijk: ' -,, .;, 
_187_3--,-1~95, 1_938-,-1945,. 194/7-~91!5, 19_6S,:,.,.: -_:a;• .. het ,vervoer: t~'::water: van'·:personen en, 
,1.99,2, · ;;J~~:,;,,,;.,20 u,:, 20 lo-;-2Q6!, •·•-. 2f)63.-,.,:-2l(t8i -- goederen;, <fuBBQhen -,heir .buiteitland--e,n de Jcolo.!. 



19 .DE_p-EM,BER. ,1914 

nien- en-:,bezittingen :vanhet_ Rijlc,in;and!l;i:e 
werelddeelen_ ·eenerzijds en plaatsen in:Neder-
land a~derzijds ; . _ . , ,;., ,.- ,, 

,b.' de :werliz!l,amheid 'v;an. -personeek, qp:, _de• 
vervoermiddelen, die het verkeer met he~ _bui
tenland , en -de ._kolonien en bezittingen van 
het Rijk in audere werelddeelen onderho11den._ 

HOOFDSTUK IL · 

Bin~e~ hetRijk wonende natuu~lijke pe~sonen. 
.•' .- '. ' . 

4. De binnen het Rijk wonende natuurlijke 
personen zijn belastingplichtig naar hun zuiver 
inkomen. -. . 

Onder inkomen ,;,.ordt verstaan de .som van 
hetgeen, ii;i geld ~f geldswaa,rde,. z~iver genoten 
wordt. ais. opbrengst .van: · 

1°.· ,onroereµde goe<leren; 
.20 ... roerend •_kapitaal; 
3°. onderneming en arbeid ; 
4° .. rechten op periodieke uitkeeringen va~ 

het !even afhaukelijk. . . . . 
5. Als opb_rengst. van omoerende goede_r~n 

. worden bes<:ihouwd de· voordeelen die, anders 

. dan door • de 'uifoefenin:g van "een be.drijf of 
bi:,roep, ' van_ gebouwen . en-. gronden worden 
getrokken,- zooals : · . , ., . . 

huur- of_pachtsommen-en verdere pra~statien 
van huurders of pachters ; vruchten: ~aa~~n 
het genot . bij verhuring of verpachting is voor-
behouden ; · , 

_de_ huurwaar<ie. van .. gebou1Ven, gedeelten 
van gebouwen of. gronden bij eigen gebruik 
vooi' woning of tot huishoudelijke doeleinden ; 

uitkeeringen ter: zake van. opstal, erfpacht, 
· beklemming of vaste huur ;. . · ·. · 

uitkeeringen ter. • zake van . grondrente· of 
ande_re op ,onroerend goed, gevestigde sclJ,uld-

- plichtigheid. . . 
6: Als opbrengst .. van :roerend kapitaal 

worden, .bes~}iquwd. d_e_ v:mchten .· v:a,J:1 . kapitaal, 
dat .. niet.-in 'onroerende zaken of in _ee~• eigen 
b_edrijf of beroep. is belegd, . zooals : . 

rente vanjnschrijvin:geu op de grootboeken 
der nationale of buitenlandsche sch~ld; .· divi
deli.den en r~nte van -a~~deell:iewij~en, obliga-

. tien of _andere -effecten; · .- _ . •: .• :: 
uitkeeringen_ op geld~cli.ieting en ~omma~dite; 

. , . rente van andere _ schuldvorder/ngen;_ uit 
welken hoofd.,_ ook, onversc;,hillig of_. van de_ 

. schuld. een: ~ewijs Js afgege,v~n en __ of . de. ,be
. taling, do<Jr. · ·hypotheek of op ,andere ,;,.ijze _is 
vei:zekerd,; . 
_ rente begrepen in _ de aflossing vap, jichy;l1-

.· vord~ringen,;. 
altijddurende ,rente,.: _ . , .- . .. _ . . 
7. __ De oppreng~t,,'}in qndem~l)lipg ep,a~))_eid 

. . -~ . 

i omvat de niet onder art. 6 vallende voorde!)len, 
d_ie ~)s -ri~st,- honopi~iu~,° trakte~e~( ~~l~~i~, 
arbeidsloon,. vr~je_ 1"oning,. ~~~deel in wi;st 
of -overwinst, vacatie-, of -presentiegela. or_orider 
welken.' naa~ en in. welken vqrni ook,o,ve~-

. kregen worden uit bedrijf of b~ro~p (an;bt, 
waardigheid,,bedi~ning ~n bet~ekking. da~ronder 
begrepen) -en uit handelingen, 'w(lrkzaamheden 
en diensten .van elken ~ard. · ·. · ' · _ , : . : 

Tot , de opbrengst van een_ b_edrijf wordt 
mede gerekend het eigen verbruik van i; het 
bedrijf voortgebrachte .of ve;krege~ vru~hte~ 
in den ruimsten zin of. van waren, die in het 
bedriJf worden vervaardigd, ·bewerkt of ~n 
verkoop ingeslagen. · 

De betaling,. die de leden eener cooperatieve 
vereeniging of, de aandeelhoudf:lrB eener naam
looze vennootschap van de· vereeniging of y:en
nootschap ontv;a~&en . voor _ geleverde_ golld~xe.n 
of verrichten arbeid, wordt tot 'qaar volle 
_bedr:ag als . prijs der .goederen of als arbeids-
loon beschouwd. · · 

8. De opbrengst v~n rechten op perJodieke 
:uitkeeringen vil:n:het leven_ afhankelijk, omvat 
de_ verlof- en nonactiviteitstraktementen, 
~achtgelden, pensioene~, lijfrenten, alsmede de 
verschuldigde verstrekkingen van levensonder
houd, _huisvesting of andere zaken en, it{ het 
algemeen, alle verschuldigde uitkeeringen_ en 
verstre:kkingen; niet aan de vervulling v~n een 
ambt of dienstbetrekking verbonden, die bij 
_overlijden. van den . gerechtigde, of van .een . 
cl erde, eindigen. ; . _ . . . 

. __ Periodieke uitkeeringer:i, die ge11oten wop:len 
h1gevolge e_ene _ve:rbintenis,. waarvan. de_ n3:hi
ving 11iepn rechte kan worden gevoi;derd; ·wor-

. den niette:mfn als ,;'.erschuldigd beschouwd. ·De~e 
bepaling geldt 'niet,. indien de persooii, die de 
uitkeering ge~iet, ~et .den gever ~amen~oont. 

'0:. 9 .. -·Als. inkomen of deel van· het inlrnznen 
~o~dt niet . be~ch~u~d :' . t . . . . . . 

. a: ten aanzien van minderjariged, hetg~en 
zij van hunne _ ouders v_9or. ondel'houd _ im op-

-· voeding genieten; ·_ - ... __ ... ·. _ . 
. b. · het -aarideei in· de winst van. co5peratie.ve 
;eree~igingen, dat door de l!lcl_~~ als i;ocidanig 
wordt genoten, voor _zoover het niet 'is begrepen 
in. df3 b!)tafug :vo9i; geleverde g<Jed.f3ren ,of. v~r-
~ichten arbeid; . . .. . . .. _ . 

. · .. '. c,. het ·aandeel_-_in-!l,~ winst, van· onderlinge 

. verzekeringmaatschappijen,_ dat door de d_eel-. 
nemers al,s. zooda_nig wor<lt ge,noten ; ~ _· · · 

.d. winst ontstaan ,.enkel d~or _speculatie in 
f~ndsen of goede!en, . anders dan in de uitoefe-, 
nll),g V!l:n· een bedrijf; . . ~ . 

. , i~. _, Dt_; OP,~reflgs} f38,nf( pro~,yan-TI1,5?m~n 
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wordt, ter berekening v:an',haar zuiver.bedrag, 
verminderd· :'met de kosten tot vetw'erving ,_ 
imiing en behoud der. op brengst en· _met · de 'op, 
de opbrengst rustende lasten, zoo'als: ,- .. 

de bedrijfs: en . beroepskosteI1, waaronder 
word.en . verstaan de kosten n9odig · vcior de, 
uitoefening van een hedrijf of beroep · of recht
st~eeks .. daartoe . betrekking hebbende, met 
inbegrip van kosten van onderhou·d, v'erschul-. 
digde renten en belastingen, di_e op'iiet bedrijf 
of beroep d~ukken ; · 

de ·volgende kosten, voor zoov_er zij . niet 
reeds als. bedrijfs- of berciepskosten· in a>J,mn'er-, 
king komen : kosten van verzekering· en 
onderhoud van onroerende _ goederen, uitkee
ringen wegens opst'al of ander zakelijk recht 

·krachtens _hetwelk de belastingpiiohtige het 
._genot van onroerend goed heeft, op onroerende 
·goederen· ,rustende belastingen en uitjrneringen. 
wegens daarop gevestigde schuldplichtigheid, 
kosten "van verhuring of verpachting van onroe
rende goederen, kosten vallende op de verzil
vering van· coupons, kosten van beheer. 

Van de· oi:J._zuivere opbrengst van een bedrijf 
o ·beroep worden bovendien afgetrokken· de 
afschrijvingen op zaken, die voor de uitoefe
nirig' ~an het b~drijf of oeroep word.en gebruikt, 
en de· afschrijvfogen op schuldvordering!ln, 
een en ander volgens goed_ koopmansgebruik. 
· 'Trakte~enten en andere belooningenalsmede 
verfof .. en. ·nonactiviteitstrakteruenten, wacht
gelden en pensioenen worden vermind~~d met 

• verplichte bijdragen voor pensioen:en (ln fondsen. 
11. Uitgaven vobr aankoop, stichti,ng, ver

betering of verandering van gronden, gebou"wen, 
werktuigen," ·gereedschappen en andere _zaken, 
die_ voor de uitoefening van het bedrijf 

0

of 
beroep worden gebruikt, uitgaven voor overne
ming, uitbreidfug, verbetering of verandering 
'van het b~d:rijf en andere· uitgaven vai;i dien 
aard, worden niet als bedrijfs- · of beroeps
kosten beschouwd. 

Uitgezonderd zijn : 
1°. de uitgaven noodig ter vervanging van 

zake~ waarop niet w'ordt afge'schreven; ge
bou'wen niet .daarcinder begrepen; .. 

__ 2°. · de uit'ga~im tot aanschaffing van yoor
,verpen van geringe ' waarde,' 1vo,;}r . zoover die 
uitgaven gewoonlijk ~ot. de dagelijksche on
kosteil.' . van ,het bedrijf of berciep . worden 
gerekend. ' ' ' ' 

Voorts is. gee'n aftrek 'triegelateri ter' zake 
va11. het jormiin of vergrooten van' een reserve-· 
fonds of voor interest van· iigen·· kapitaaf.' . 

12. Voor de heffing der belasting wordt de op
brengst bepaalcf van de bronnen van· inkcime_n, 

di~ bij den •aa:nv;a_ng yan_,het,belastingjaar voor 
· den belastingplichtige •bestaan. ·: Bedrijven, ·be. 
roepen, handelingen, werkzaarilheden en dieri
sten, die v66r· dat tijdstip door ·hem zijn uit
geoefend, ' v'erri~ht of bewezen, worden · als 
eene bestaande bron v'iiri_'inkomen aangemerkt, 
indien zij ·niet voorgoed. zijn gestaakt:' · 

Ten ·aanzien van personen,. die op een later 
tijdstip belastingplichtig word.en,_ treedt dat 
tijdstip voor den aanvang van -het belasting-
jaar in de plaats. _ - , 

'13. D~ opbrengst van iedere bron van 
inkomen wordt gesteld op het bedrag dat zij 
voor ·den· belastingplichtige zuiver heeft opge
leverd ov~r het· laatst verloopen- kalenderjaar 
of, voor zooveel de opbrengst van oli.derneming 
of arbeid betreft, over · het laatst verloopen 
boekjaar, indien dit niet .met het kalenderjaar 
samenvalt. 

14. Is de opbrerigst van eenige bron van 
inkomen nog niet over een · vof kalen·der' of 
boekjaar _ door den belas~ingplichtige genoten, 
dan wordt zij in rekening gebracht tot haar be
kend of·te begrooten jaarlijksch zuiver bedrag. 

Op uezelfde wijze wordt gehandeld, indien 
door het ontstaan, vervallen of wijzigen eener 
gemeenschap, verandering •is· gekomen·•·in de 
verhouding naar welke de belastingplichtige 
gerechtigd ;;; tot het genot der·v:oordeelen van 
eenige zaak, en sedert die verandering ·nog 
g'een vol kalender- of boekjaar is verstreke'u. 

15. Bevordering of verplaatsing in .. een 
anderen- werkkring, bij een tak van openbaren 
dienst of •in dienst van een bijzoilcler persoon 
of lichaam, wordt niet -.beschouwd als het 
ontstaan eener nieuwe bron van inkomen. 

Daarentegen wordt het ontstaan eener nieuwe 
bron van inkomen aangenomen bij · aanvaa:r
ding of hervatting· van eenigen dienst binnen 
het Rijk na dienstverrichting in het buitenland 
of :in eene der kolonien of bezittingen van het 
Rijk in a:iidere werelddeelen. 

'16. De jaarlijksche zuivere··opbrengst van 
tijdelijk niet belegde gelden ,v'ordt . bepaald 
iiaar_·de wijze, waarop ;,ij zullen w_orden belegd, 
of, indien aan de gelden nog geen bestemming 
·is•·gegeven;.,op,,vier ten, ·h_onderd berekend. 

17. WaI_1neer 'ten, aanzieµ-,e_ener .bron van 
inkomeii. bij tciepassing der . regelen . omtrent 
de bepaling · der zuivere_ opbrengst een. -verlies 
wordt verkreg!)n;- kom~ dit:_in 'mindering van 
de zu_ivere op brengst der verdere bromie'n_. van . 
inkomen: 

18. Op zich zelf staande werkzaamheden_ 
blijven bij de toepassing der. artt, · 12 tot_ e11 
met 17 buiten;a:mmerking.· .. 
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. Heeit de belastµigplichtige . in het laatst 
verloopenkale~de'rjaar eene opb:reng~t -~an op 
zich. zelf ·. staande werkzaamheden . genoten 
of een uit . zoodanige werkzaamheden voorl
gesproten ve_rlies 'geleden, dari w'ordt h~t vol
gens' de genoemde artikele'n bepaala.e inkonien 
inet het zuivere· bedrag dier opbrengst ver
nieerderd of met. dat veriies verminderd. 

19. Van het volgens artt: 12 tot ~ii inet 
18 bepaalde inkomen. wcirden; ter berekening 
van het belastbaar (~uiver) hikoinen, afge
trokken de door den belastingplichtige ver
schuldigde en· riiet met eene bron van zijn 
inkbmeri· in verband . staande : 
: a. lijfrenten, pensioenen en andere perio

dieke uitkeeringen en verstrekkirigen als bedoeld 
bij art. 8 ; . . 

b. altijddurende rente:0:; 
c. renten van· andere schulden ; . 
d. premien voor leverisverzekering, lijf;ente' 

of perisioen ; . 
· een en antler tot het jaarlijkscih bedrag bij 
den · aanvang vari het belastingjaar of .bij het 
ontstaan vari den belastingplicht in den loop. 
vandat jaar: · 
. V oor de premien, bedoeld cinder letter .. d 

vari het vcirige lid, kan riiet meer ditn vijf ten 
honderd van het inkomen· e:U niet· meer dan 
f ·100 warden afgetr9kkeri. . . 

Ter zake van onderhbud en opvoeding van 
minderjarige kinderen is geen aftrek toege
laten. 

HOOFDSTUK III. 

Binnen ·het Rijk gevestigde_ vennootschappen; 
vereenigingen, maatschappijen en 

, stichtingen. 

20. D·e biimen liet Rijk. gevestigde naam
looze vennootschappen, commanditaire ven
nootschappen : op . aandeelen; coiiperatieve en 
andere vereenigi:iJ.gen en onderlinge verieke
ringmaatschappijen zijn belastingplichtig naar 
het l:iedrag harer gewone . en. buitengewone uit
deelingen, gedurende het lielastingjaar, aan 
oprichters, concessicinarissen, preferente en ge
wone aahdeelhouders, · leden, deelnemers, hou
ders van . aandeelen in afzonderlijke fondsen, 
en andere deelgerechtigderi "in' de winst,' daar
onder niet begrepen de--~instaandeelen vaii 
b'eheerende vennooten; b·ommissarissen of. ge
committeerden, "bes'tuurders en vei·der person:ee1; 
en van den ·Staat, allen als zoo.danig. ' . ' . 
. Het. bedrag; da-t in eeil. bciek]air gen.'ot~n is 
ter zake vari het bezit. v~n. aan'deelen. op _'n~ai:ii 
in andere venncibtsch;;,ppeii, vere~nighlgen'' of 

1914. 

1914 
maatschappijen· ,;allende onde°r . dit artikel, 
wordt van de el/rstvolgende' uitde\'ling_ afge-
trokken. ·· 't , · ·· · · 

21. Bijschrijving op of uitreik1ng vaii.' aan, 
deelen of cibligatien, aandeelen in afz_onderl:ijke 
fondsen aa:aronder begrepen, en ,,bij verzeke
ringma!J,tschapp:ijen verhooging de:r verzekerde 
scim, . word.en tot het bedrag, wa3::rvoor geen 
stort1_ng, plaats lieeft,. als uitdeeling beschouw(j.. 

· Daarentegen wordt niet als · uit(j.ee!ing be-
schouwd : · · · · · · .. ' · 

a. aflossing van kapitaal ; . 
b. betalirig' door eene coiiperatiev~ vereeni

ging of naarnlooze vennootsch~p,. aan hare 
leden <?f aandeelhouders, , voor geleverde g'oe-
deren of verricli.ten arbeid.. . . , . . .: 

AfaonderliJke fondsen; die do~r aandeelen 
worden vertegenwoordigd, . worden . tot het · 
kapitaal gerekend. 

·22 . . ',Bij liquidatie geldt . als .. uitdeeling de 
verdeeling van het batig saldo, tot ·het bedrag, 
waarmede <lit het nog niet' afgeloste kapit~al 
civertreft. · , · ·. , 

23. De stichtingen, bedo~ld bij art.·. le, ,zijn 
b~lastingplichtig naar de, z~i.;,.~re . ppbrengst 
der door _haar uitgeoefend ~ordei:ide ~edi;ij'!'en: 
en beroepen over het laatst yerloppen boekjaar. 
Buiten aanmerking. biijven ~nsten, voort-. 
spruitende V,it- of v~rband ho;;dende Jllet het 
voorkoinen of lenigen vaµ arnrnede, verpleging,, 
verzorging of zedelijke verbetering en het ver~ 
strekken· aan minve;m~genden van kost, inwo
ning of kost en inwoni~g, geneeskundige hip, 
geneesmidtlelen en begrafenis of begrafenis
gelden. · · 

D~ zuivere opbr~ngst_ van. een bedrijf of 
beroep wor_dt bepaald naar, de t>eginselen der 
artt .. 7, 10 en 11. 

HOOFDSTUK IV. 

· N iiit · binnen het Rijk woiiende ·of gevestigde 
bdastingpltchtigen. , 

24. De ni~t binn~n hep Rijk ~o.nende natuur
iijke person~n, vallende <;mder. art, ~, zijn be
lastingplicb.tig naar hun zµiver inkomen, opge
.;,.at en, bereky~d volge~s de bepa,lingen van 
:hoofdstuk H, met dien verstande, d~t te hun-. 
nen aaµ!'i.en_ . op _geen ap.dere bronnen van 
inkonien wordt gelet dan.: :. 
· io.'v.oo;,;oo.:eei de opbreng.st_van'onroerende 
go~deren · be_treft, op binnen het Rijk gelegen 
g~bouw~n en. gronden ; . 

2°. · yoo,r zooveel de_ .opbrengst va,n roerend 
k~pitaai' beti::e,ft, _op geldschieting en comman
dite in een bedrijf of byroep; waarvan de 'zetel 
binnen het Rijk is ge~estigd ; . 

36 
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30_ voor zoov:eel de op brengst van onder- Is eene lijn slechts gedurende een gedeelte 
neming en arpeid betreft, op bedr~iven en van het laatst verloopen boekjaar in exploi
beroepen, waarvan de zetel b_innen het. Rijk is ta tie geweest, dan word_t de af te trekken inte
gevestigd, andere bedrijven, en beroepen die rest dienovereenkomstig verminderd. 
en voor zoover zij binnen het R\jk warden uit- Buiten aanmerking blijven de gedeelten 
geoefend, en ambten die nit 's Rijks schatkist van internationale lijnen, die zich op Neder
worden bezoldigd ; _ laridsch grondgebied niet verder dan tot het 

4°. voor zooveel de opbrengst van rechten naast bij de grens gelegen station uitstrekken, 
op ·periodieke · uitkeeringen van het leven af- mits in het land, waar de onderneming ge
hankelijk betreft, op rechten op verlof- of vestigd is, voor Nederlandsche ondernemingen 
nonactiviteitstraktement, wachtgeld of pen- 1 gelijke vrijstelling wordt. genoten. 
sioen uit 's Rijks schatkist. 29. De buiten het Rijk gevestigde verzeker-

Aftrek volgens art. 19 is alleen toegelaten voor aars, die hun bedrijf binnen het Rijk nit
de renten van schulden, die tot ,aankoop, stich- oefenen, zijn te dier zake belastingplicht.ig 
ting, verbetering of verandering der onder 1°. naar tien ten honderd van het bedrag, dat in 
bedoelde goederen zijn aangegaan. het laatst verloopen boekjaar aan premien en 

25. · De beroepskosten der onder art. 2 kapitaal ontvangen is van binnen het Rijk 
vallende Nederlandsche ambtenaren warden be- wonende of gevestigde verzekerden, dit bedrag 
paald volgens door Ons vast te stellen regelen. verminderd met de toegestane courtages, 

Bii de opdracht van een. buiten het Rijk te provisien en rabatten. 
bekleeden ambt en bij latere verplaatsing naar 30. De niet binnen het Rijk wonende of 
een antler land, wordt voor hen het ontstaau· gevestigde personen en lichamen, die, per
eener nieuwe bron van inkomen aango_nomen. soonlijk of door een vertegenwoordiger, binnen 

Voor de belasting dezer ambtenarcn blijft het Rijk een of meer bedrijven of beroepen 
buiten aanmerking het gedeelte van hun in- tijdelijk, doch ten minste drie maanden achter
komen, dat. in hunne woonplaats, rechtstreeks een uitoefenen, z\in te dier zake belasting
of door middel van de bron, waaruit het vcr- plichtig naar de geheele zuivere opbrengst, die 
kregen 'wordt, door eene directe belasting "·ordt daarmede in het bclastingjaar wordt ve:rkregen. 
getroffen. · O~vat de belasting dientengev-olgo De zuivere opbrengst wordt bepaald naa 
niet de opbrengst van binnen het Rijk gelegen de beginselen der artt. 7; 10 en ll. 
onroerende goederen, dan vervalt ook de aftrek 
voor renten volgens het laatsto lid van art. 24·. 

26. De niet binnen hct Rijk gevestigde 
lichamen, vallende onder art. 2, zijn belasting
plichtig naar eene som, welke berekend wordt 
al:; het belastbaar inkomen der niet binnen het 
Rijk wonende natuurlijke personen. 

27. · Voor de belasting volgens artt. 24 en 26 
blijven buiten aanmerking het spoor- en tram
bedrijf va,n buiterilandsche ondernemers, voor 
zoover het _lijnen betreft, die zich over de 
Nederlandsche grens uitstrekken, het verzeke
ringsbedr\if van buitenla,nd~che ondernemers 
en de bedrijven en beroepen, die slechts tijdelijk 
binnen het Rijk worden uitgeoefend. 

28. De buitenlandsche ondernemers van 
spoor- en· trambedrijf, bedoeld in art. 27, zijn 
te dier zake belastingplichtig naar de halve 
bruto-opbrengst hunner op Nederlah.dsch grond'. 
gebied gelegen lijnen en gedeelten van lijnen 
over het laatst verloopen boekjaar, vermin
derd met een interest van vier ten honderd· 
over het bedrag der kosten van aanleg. De 
bruto-opbrengst van een gedeelte eener lijn 
_wordt, zoo noodig, berekend in verhouding 
tot die der geheele lijn. 

B.OOFDS1 UK V. 

Gehuwde belastingplichtigen. Vrijstellingen. 

31. De bronnen van inkomen der gehuwde 
vrou w alsmede hare · onder art. 19 ·rnllende 
schulden worden beschouwd als bronnen van 
inkomen en schulden van haren man. 

32. Het vorige artikel is niet van toe-
passing: 

1°. bij scheiding van tafel en bed; 
2°. bij scheiding van goederen, zonder schei

ding van tafel en bed ; 
30_ indien de vrouw voor zich bet beheer 

harer roerende en onroerende goederen en het 
vrije genot harer inkomsten heeft bedongen. 

Nochtans wordt in de onder 2°. en 3°. be-
doelde gevallen, wanneer de beide echtge
nooten binnen het Rijk wonen, de belasting 
naar hun gezamenlijk belastbaar inkomen 
berekend en over hen omgeslagen in verhou
ding van ieders belastbaar inkomen. 

33. Van de belasting zijn vrijgesteld de 
diploma.tieke, consulaire en andere vertegen
woordigers van vreemde mogendheden, de 
hun toegevoegde ambtenaren en de bij hen 
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inwonende in hun dienst zijnde per1;_ 
allen, mits zij vreemdeling zijn en overigens 
binnen het Rijk geen bedrijf of beroep uitoe
fenen, en onder voorwaarde van wederkeerig
heid, indien door den Staat, tot welken die 
personen behooren, een belasting naar het 
inkomen of naar het vermogen wordt geheven. 

34. De vrijstellingen volgens het vorige 
artikel strekken zich niet nit tot : 

1°. de .voordeelen uit binnen het Rijk ge
legen gebouwen en gronden ; 

2°. hetgeen, anders dan op aandeelen, ge
noten wordt uit hoofde van deelgerecntigdheid 
ii;i de opbrengst van bedrijven en beroepen, 
waarvan de zetel binnen het Rijk is gevestigd, 
of van andere bedrijven en beroepen; -die en 
voorzoover zij binnen het Rijk worden uitge
oefend. 

Ook voor hen, die binnen het Rijk wonen, 
is hierbij van toepassing de bepaling van 
art. 24, laatste lid .. 

35. Binnen het Rijk gevestigde naamlooze 
vennootschappen met een ten algemeenen nutte 
strekkend doe!, zijn van de belasting vrijgesteld, 
mits uitsluitend publiekrechtelUke lichamen 
houders · der aandeelen zijn. 

36. Personen, wonende in eene der kolonien 
of bezittingen van het Rijk in andere wereld
deelen, zijn van de belasting vrijgesteld voo1· 
zooveel betreft bezoldiging, verlof- of non
activiteitstraktement, wachtgeld of pensioen 
uit 's Rijks schatkist. 

HOOFDSTUK VI. 

Bedrag der belasting. 

37. De belasting der natuurlijke personen 
wordt geheven volgens het onderstaande tarief : 

, Belastbare som. -' Belasting. 
650 of meer, doch minder dan / 700 f 1.25 
700 ,, , 750 2.-
750,, 800 2.75 
800 ,, 850 3.50 
850 ,, 900 4.25 
900,, 950 5.-
950,, ,, 1000 5.75 

1000,, ,, 1050 6.50 
1050,, ,, 1100 7.25 
1100,, ,, 1150 8.-

1150,, ,, 1200 8.75 
1200,, ,, 1250 9.50 
1250,, ,, 1300 10.25 
1300,, ,, 1350 11.-, 
1350,, 

" 
1400 12.-

1400,, 1450 13.-
1450,, 1500 14.-

Is de belastbare som f 1500 of meer, doch· 
minder dan f 2000, dan is verschuldigd f 15 
benevens / 2 voor elk geheel bed.rag van / 100, 
waarmede zij de som van / 1500 te boven gaat. 

Is de belastbare som / 2000 of meer; doch 
minder dan / 10,000, dan is verschuldigd f 25 
benevens / 3 voor elk geheel bedrag van / 100, 
waarmede zij de som van / 2000 te boven gaat. 

Is de belastbare som f 10,000 of meer, doch 
minder dan f 20,000, dan is verschuldigd / 265 
benevens / 4 voor elk geheel bedrag van / 100, 
waarmede z~j de som van / 10,000 te boven 
gaat. 

Is de belastbare ·som / 20,000 of meer, dan 
is verschuldigd / 665 benevens f 5 voor elk 
geheel bedrag van / 100, waarmede · zij de 
som van / 20,000 te boven gaat. 

3!!. Het belastbaar inkomen der binnen 
het Rijk wonende personen, niet meer bedrac 
gentle dan / 5000, wordt, alvorens het tarief 
van art. 37 daarop wordt toegepast, vermin
derd met f 50 voor ieder minderjarig eigen of 
aangehuwd kind of pleegkind, dat niet zelf 
in deze belasting wordt aangeslagen. 

Als pleegkind van den belastingplichtige 
wordt slechts aangemerkt, wie door hem als 
een eigen kind wordt onderhouden en opgevoed. 

39. De belasting der vennootschappen, 
vereenigingen, maatschappijen en stichtingen, 
bedoeld- bij art. lb en c, en der lichamen val
lende onder art. 2, is / 5 voor elk geheel bedrag 
van/ 100. 

HOOFDSTUK VII. 

Belastingjaar. 

40. Het belastingjaar begint met 1 Mei 
en eindigt met 30 April. 

41. Voor hen, die op of na 1 Mei belasting
plichtig worden ingevolge art. la of art. 2, 
wordt de belasting slechts geheven voor zociveel 
twaalfde gedeelten als er nog geheele maanden 
van het belastingjaar over zijn. 

42. Het vorige artikel is niet van toepas
sing op de niet binnen het Rijk wonende of 
gevestigde personen en lichamen, die en voor 
zoover zij slechts tijdelijk bimien het Rijk een 
bedrijf of beroep uitoefenen. 

De te dezer zake opgelegde aanslagen worden 
telkens na afloop van een kw!!,rtaal, bij gebleken 
noodzakelijkheid, door een naderen aanslag 
aangevuld. 

HOOFDSTUK VIII. 

Aangifte. 

43. Ten behoeve der aanslagsregeling kun
nen de belastingplichtigen tot het doen eener 

36* 
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aa;ngifte worden uitgenoodigd door uitreiking 
van een daarvoor te bezigen biljet. 

Zoodanig biljet zal worden .uitgereikt aan : 
1°. de personen wier namen zijn· vermeld 

op de lijst, bedoeld bij ·art. 14, lid ·1, der wet 
van 27 September 189.2 (Staatsblad n°. 223) 
op de vermogensbelasting,- zooals die wet is 
gewijzigd, laatstelijk bij de wet van 15 J ul.i 
1907 (Staatsblad n°. 203); 

2°. de overige binnen het Rijk wonende 
natuurlijke personen, wier inkomen, ongere
kend de opbrengsten uit de bronnen van art. 4, 
onder 1°., 2°. en 4°., geacht wordt hoofdzakelijk 
te bestaan nit vaste traktementen of salarissen, 
of·. wier belastbaar inkomen in het vorige be
lastingjaar op f 2000 of meer is •geschat ; 

3°. de in art. 2 bedoelde, niet binnen het 
Rijk wonende of gevestigde personen en licha
men, die persoonlijk of door een vertegenwoor
diger een bedrijf of beroep (ambt, waardig
heid, bediening en betrekking daaronder 
begrepen) binnen het Rjjk uitoefenen, wanneer 
de som, waarnaar zij belastingplichtig zijn, 
vermoed wordt f 2000 of nieer te bedragen; 

4°. de vennootschappen, vereenigingen en 
maatschappijen, bedoeld in art. lb en de stich
tingen, bedoeld in art. le ; 

5°. de niet binnen het Rijk wonende of 
gevestigde personen en lichamen, die het genot 
hebben van een binnen het Rijk gelegen onroe
rend goed of van een op zoodanig goed ge
vestigd recht; 

6°. ieder, die zijn verlangen te kennen geeft 
eene aangifte te doen. 

44. De aangifte der binnen het Rijk wonende 
natuurlijke personen bestaat nit eene opgaaf 
van: 

1°. het belastbaar inkomen, met summiere 
aanwijzing der bestanddeelen zoowel van het 
onzuiver inkomen als van den aftrek volgens 
art. 19; 

2°. de kinderen, die voor vermindering der 
belasting in aanmerking komen ; 

3°. verdere bijzonderheden, die voor de 
uitvoering der wet noodig of v:an nut kunnen 
zijn. 

De aangifte der vennootschappen, vereeni
gingen, maatschappijen en stichtingen, vallende 
onder art. 1, en der personen en lichamen 
vallende onder art. 2, is van gelijke strekking, 
behoudens de verschillen, die nit het verschil 
tusschen de bepalingen van hoofdstuk III of 
IV eenerzijds en die van hoofdstuk II ander
zijds voortvloeien. 

Er zijn bijzondere biljetten tot aangifte 
van hetgeen door de bij art. 2 bedoelde be-

lastingplichtigen, als deelgerechtigde in de 
opbrengst, genoten . wordt uit bedrijven en 
beroepen, die binnen het Rijk worden uitge
oefend. · 

Voor de aangiftebiljetten worden de noodige 
formulieren vastgesteld bij algemeenen maat
regel van bestnur. 

45. Het aangiftebiljet kan worden uitge
reikt: 

indien het een minderjarige of onder curateele 
gestelde betreft, aan zijn wettelijken vertegen~ 
woordiger of diens gemachtigde ; 

indien het een belastingplichtige betreft, die 
sedert den aanvang van het belastingjaar 
overladen is, aan een der erfgenamen, den 
executeur-testamentair of den bewindvoerder 
over de nalatenschap. 

46. Voor buiten het Rijk gevestigde ver
zekeraars wordt aan ieder vertegenwoordiger 
binnen het Rijk een biljet uitgereikt tot aan
gifte voor zooveel zijn beheer betreft. Zijn er 
twee of meer vertegenwoordigers, doch is een 
hnnner met het algemeen beheer belast, dan 
wordt alleen aan dezen een biljet nitgereikt 
tot aangifte voor het geheele Rijk. 

De bijzondere aangiftebiljetten, bedoeld bij 
het .voorlaatste lid van art. 44, worden uit
gereikt aan dengene; die het bedrijf of beroep· 
binnen het Rijk, persoonlijk of door een ver
tegenwoordiger, uitoefent. Zijn er twee o 
meer, dan wordt het biljet aan een hunner 
nitgereikt. 

47. De nitreiking van aangiftebiljetten aan 
personen, die niet binnen het Rijk wonen, en 
aan bnitenslands gevestigde lichamen kan 
geschieden door bezorging van het biljet aan 
hun binnen het Rijk gelegen kantoor, fabriek, 
winkel of andere inrichting voor de uitoefening· 
van hnn bedriJf of beroep of., indien zij vopr de 
nitoefening van hun bedrijf of beroep een bin
nen het Rijk wonend vertegenwoordiger heb
ben, door bezorging van het biljet aan diens 
woning. 

V oor personen als bedoeld bij het vorige lid, 
wier echtgenoote binnen het Rijk woont, kan 
het biljet worden bezorgd aan de woning der 
echtgenoote. 

48. De. zorg voor de nitreiking der aangifte
biljetten is opgedragen aan den ontvanger der 
directe belastingen. 

De dag der uitreiking,.wordt, indien zij niet 
door middel van de post geschiedt, op het 
biljet vermeld. 

49. Ieder, wien voor hem zelven of,.krachtens 
art.- 45 of 46, voor een antler een aangiftebiljet 
is- nitgereikt, is gehouden dat biljet dnidelijk, 
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stellig en zonder voorbelioud, naar waarheid 
in te vullen of te doen invullen .en te onder
teekenen. 

50. De aangifte kan, narriens hem die daartoe 
gehouden is, door een antler worden · onder
teekend, mits krachtens volmacht of krachtens 
vergunning . van den ontvanger. 

Indien. iemand verklaart niet te kunnen 
schrijven, wordt het biljet, op zijn verlangen, 
met vermelding der reden door of vanwege den 
ontvangei' ingevuld en, na.voorlezing, namens 
den aangever onderteekend. 

51. De aangiftebiljetten moeten binnen 
twintig dagen na de uitreiking ten kantore.van 
den ontvanger worden terugbezorgd. Hier
voor kan kosteloos gebruik worden gemaakt 
van de post. 

Desverlangd wordt een ontvangbewijs afge
geven. 

De terrriijn voor de terugbezorging kan door 
den ontvanger. worden verlengd. 

Voor biljetten, die. in het ongereede zijn 
geraakt, worden kosteloos nieuwe verstrekt. 

52, De termijn van twintig dagen, bepaald. 
bij het -vorige artikel, geldt niet voor de ven
nootschappen, vereenigingen en maatschap
pijen,. vallende onder art. 1. De bestuurders of 
beheerende vennooten mogen echter een besluit 
tot het doen eener -belastbare uitdeeling niet 
uitvoeren, alvorens die uitdeeling is aangegeven• 

Bij ontbinding der vennootschap, vereeniging 
of maatschappij zijn de met de vereffening 
belaste personen gehouden tot het doen van 
aangifte voor de heffing der belasting ingevolge 
art, 22. Zij, zijn voor die belasting hoofdelijk 
aansprakelijk. 

De aangiften volgens · 'dit artikel · worden 
gedaan d9or inlevering van een volgens de 
eischen van art. 49 ingevuld en onder:teekend 
aangiftebiljet ten kantore van den ontvariger 
in wiens dienstkring de vennootschap, • ver
eeniging of maatschappij gevestigd is. 

HOOFDSTUK IX. 

Aanslag. 

A. Plaats van den .aanslag .. 

53. De belastingplichtigen bedoeld bij art. la, 
worden aangeslagen in de gemeente, waar zij 
wonen ; personen, die ·geen vaste woonplaats 
hebben, in· ·de gemeente, waar zij zijn opge
spoord of waar zij zich bebben aangemeld. 

De belastingplichtigen bedoeld bij art. 1 b 
en c, worden aangeslagen in de gemeente, waar 
zij gevestigd zij n. 

54. Bezwaren betreffende de toepassing 

van het vorige artikel kunnen door den aan '. . 
geslagene binnen twee maanden na de dag
teekening van het aanslagbiljet en door ieder 
antler belanghebhe11de uiterlijk binnen -·drie. 
maanden na afloop van :het belastingjaar bij 
Ons worden ingebracht; 

Door Ons wordt beslist; -den Raad van State 
gehoord. 

55. De niet binnen het Rijk wonenden, 'die 
een nit 's Rijks schatkist bezoldigd ambt be
kleeden of, zoodanig ambt bekleed hebbende, 
te dezer zake recht hebben op periodieke uit
keeringen uit 's Rijks schatkist, worden aan°. 
geslagen te · 's Gravenhage. · De overige be
lastingplichtigen bedoeld bij art. 2, · worden 
aangeslagen in de gemeente -waar het onroerend 
goed gelegen is of het bedrijf of beroep uit
sluitend of hoofdzakelijk wordt uitgeoefend. 

Het· vorige lid is niet van toepassing op .de 
belasting volgens art. 28, 29 of 30: Hiervoor 
worden aangeslagen : 

de ondernemers van spoor- en tramwegdien-
sten te 's Gravenhage; · · 

de verzekeraars in de gemeenten, waar hunne 
vertegenwoordigers zijn gevestigd, :of,.- indien 
een hunner met het algemeen beheer 'bitirien 
het Rijk is belast, in de gemeente, waar deze 
is gevestigd ; 
. zij die slechts tijdelijk binnen het Rijk een 

bedrijf of beroep uitoefenen, in de gemeente, 
waar dit uitsluitend of hoofdzakelijk plaa~s 
vindt. 

56. Door Onzen Minister van' Financien 
worden de, noodige voorschriften gegeven 
nopens de gemeente, waar de belastingplich
tigen worden aangeslagen voor wie .door· de 
bepalingen van het :vorige artikel · hetzij geene, 
hetzij meer dan eene gemeente wordt •aan
gewezen. 

B. Schattingscommissie'f!'· 

57. . In iedere gemeente is eene schattings: 
commissie, bestaande uit vijf leden. 

il\Tij behouden· Ons voor om voor meerdere 
gemeenten, te zamen, gelegen in dezelfde pro
vincie, slechts eene schattingscommissie, en 
tevens om in eene gemeente meer dan eene 
schattingscommissie, ieder voor een bepaald 
gedeelte, in te stellen. 

58. . De inspecteur .der directe belastingen is 
ambtshalve lid en voorzitter der schattings-.. 
commis~ie. 

De -overige leden worden door den gemeentec 
raad benoemd, tenzij de schattingscommissie 
voor verschillende gemeenten. te · zamen . is 
ingesteld, in welk geval deze leden -'Worden 
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benoemd door Gedeputeerde Staten der pro
vincie. 

De inspecteur kan zich doen vertegenwoor
digen door een ander ambtenaar der directe 
belastingen, aan te wijzen bij of krachtens voor
schrift van Onzen Minister van Financien. 

59. De niet ambtelijke leden moeten den 
vollen ouderdom van 25 jaren hebben bereikt. 

Tusscheil de leden mag geen bloed- of aanver
wantschap in den eersten of tweeden graad 
bestaan ; noch mogen zij met elkander in het 
huwelijk verbonden zijn. Wie na zijne be
noeming in een verboden graad van zwager
schap geraakt, behoeft niet af te treden. De 
zwagerschap houdt op 'door het overlijden van 
hem, die haar veroorzaakte. 

60. De niet ambtelijke leden warden be
noemd voor een tijdvak van vier jaren, in
gaande met 1 Mei. Zij zijn herbenoembaar. 

_Tusschentijds kunnen zij door het college, 
dat hen benoernde, bij een met redenen omkleed 
besluit warden ontslagen. Bij ontslag of 
overlijden heeft eene nieuwe benoeming plaats 
voor het nog niet verstreken gedeelte van het 
vierj arig tij d vak. 

61. De niet ambtelijke leden leggen, alvorens 
hunne taak te aanvaarden, in handen van den 
voorzitter den eed of de belofte af, dat zij de 
werkzaamheden aan hun ambt verbonden, 
naar plicht en geweten, nauwgezet en onpar
tijdig zullen verrichten, en dat zij de bij de wet 
op de inkomstenbelasting voorgeschreven 
geheimhouding zullen in acht nemen. 

Van deze handeling wordt door · den voor
zitter melding gemaakt op .de akte van be
noeming. 

Bij herbenoeming wordt geen nieuwe eed 
(of belofte) gevorderd, doch wordt door den 
voorzitter op de akte van benoeming naar den 
vroeger afgelegden eed ( of belofte) verwezen. 

62. Tot het nemen van een besluit wordt 
de tegenwoordigheid van ten minste drie leden 
vereischt. 

De besluiten der commissie warden bij 
meerderheid van stemmen genomen. ,vordt 
geen meerderheid verkregen, dan beslist de 
stem van den voorzitter. 

De besluiten en uitgaande stukken warden 
door den voorzitter en ten minste een· der 
overige leden geteekend. 

63. Indien de commissie hare -werkzaam
heden niet tijdig aanvangt ~n ten einde brengt, 
kan de voorzitter door den directeur der directe 
belastingen warden gemachtigd om die werk
zaamheden alleen af te doen. 

64. De vergaderingen. der commissie warden 

op verlangen van den voorzitter bijgewoond 
door den ontvanger der directe belastingen, 
die alsdan eene raadgevende stem heeft. 

65. De gemeente op wier grondgebied de 
commissie is gevestigd, verschaft, desgevorderd 
tegen vergoeding van Rijkswege, het lokaal 
voor de vergaderingen der commissie en . de 
benoodigde verwarming, verlichting en schrijf
behoeften. 

Aan de niet ambtelijke leden wordt door 
Ons presentiegeld toegekend. 

C. Oommissien v~n aanslag. 

66. In iedere inspectie der directe belastingen 
is eene . commissie van aanslag. 

De standplaats van den inspecteur is tevens 
de standplaats dcr commissie. 

vVij behouden Ons voor in eene inspectie 
meer 4an eene commissie van aanslag in te 
stellen, ieder voor een bepaald gedeelte · der 
inspectie, en voor eene commissie eene andere 
standplaats aan te wijzen dan die van den 
inspecteur. 

67. De inspecteur der directe belastingen 
is ambtshalve lid der commissie van aanslag. 
Vier andere leden warden benoemd door Gede
puteerde Staten der provincie, waarin de 
standplaats der commissie is gelegen. 

Bij het regelen der aanslagen van de in 
art. 43, lid 2, 1°., bedoelde personen, maakt 
eeu door Onzen i\finister van Financien aan te 
wijzen iuspecteur der registratie deel nit 
van de commissie. 

In het geval bedoeld in· het vorige lid is 
voorzitter der commissie de oudste in jaren 
der beide inspecteurs ; in alle overige gevallen 
de inspecteur der directe belastingen. 

68. De artt. 59 tot en met 62 zijn mede 
van toepassing op de commissien van aanslag. 

De gemeente, op wier grondgebied de com
missie. is . gevestigd, verschaft, desgevorderd 
tegen vergoeding van Rijkswege, het lokaal 
voor de vergaderingen der commissie en de 

I benoodigde verwarming, verlichting en schrijf
, behoeften. 

Aan de niet ambtelijke leden wordt door Ons 
: presentiegeld toegekend. 

D. Regdin,g cler aanslagen. 

69. De aanslagen der hier te lande wonende 
natuurlijke personen, aan of voor wie geen 
aangiftebiljet is uitgereikt, warden vastgesteld 
door de schattingscommissie. 

De overige aanslagen warden vastgesteld door 
den inspecteur, met dien verstande, dat de 
aanslagen van de personen, bedoeld in art. 43, 
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lid_ 2, 1° .• in overleg met den ins~ecteur d~r 
registratie .worden vastgesteld. . , 

Met afwijking van' het bepaald'e in °het vorige 
lid worden de aanslagen vastgesteld door. de 
commissie van aanslag : 

a. op verlangen van den aangever ; 
b. indie11 de inspecteur het voor de juiste 

regeling· van den aansiag noodig acht;, 
· c. indien d() inspecteur der registratie , het 

voor de juiste regcling· van den aansiaa der in 
art. 43, lid 2, 1°., bedo~lde personen° noodig 
acht. · 

w:aar in dit art.ikel en volgende ~rtikelen 
:wnder nadere aanduiding gesproken ~ordt 
·van ,,inspecteur", wordt daarmede bedoeld, de 
inspecteur der directe belasting!)n. 

70. De ·schattingscommissie, haar voorzitter, 
de commissie van aanslag en de inspecteur 
kunnen dengene, die eene aangifte lieeft gedaan, 
uitnoodigen am mondeling of schriftelijk nadere 
inlichtingen te geven. , ' . 

De aangever die ingevolge de wet verplicht 
is boek te houden is, desgevraagd, geliouden, 
-den voorzitter der schattingscommissie of 
<len inspectenr inzage · te verl~enen van boeken 
of andere. bescheiden, die tot staving der aan
gifte of· zijner nadere. beweringen kunnen 
dienen. ' 

De aanslagen worden zoo noodig met· afwij-
king van de gedane aangifte vastgesteld. . · 

71. De directeur der directe belastingen 
kan het besluit ·. eener commissie nopens het 
-opleggen of het bedrag van een aanslag ver
nietigen en den inspecteur tot d~ v'aststelling 
van e.en aanslag machtigen. · · . 

Deze bevoegdheid moet binne~ twee maan:den 
worden uitgeoefend. · · · 

Geldt het den aanslag v~n"een persoon ~ls 
bedoeld in art. 43, lid 2, 1°., dan v.r~agt de 
,directeur vooraf het ad vies van den: inspecteur 
der registratie. ' . . 

72. Op uitnoodiging. -;an den . inspecteur 
brengen de schattingscomm:issien en com
missien van aanslat advies uit omtrent ·de 
.regeling van aailslagen, die door' een ande; 
inspecteur ··of eene andere commissie moeteii 
worden · vastgest~~d. · 

HOOFDSTUI( X. 

Bezwaren tegen d~n aanslag. 

73.' Hij die bezwaar heeft tegen den hem 
opgelegden aanslag, kan-binnen twee. maanden 
na de dagteekening van het aanslagbiljet, een 
·bezwaarschrift .indienen bij den inspecteur. 

74. Op de bezwaarschriften wordt uitspraak 

gedaan door ·de CQillmjssie _of den ambtenaar, 
die ' d~n aanslag heeft vastgesteld.-

Is qe i_ansJ;.'.g. ;astgesteld door den inspecteur 
in overleg met den inspecteur der registratie, 
~an heeft gelijk overleg plaats om~_rent. de 
uitspraak op het bezwaarschrift. 

Indien een der . 
0

inspectei:trs het verlangt, 
wordt_ . uitspraak geqaan door. de comm:issie 
van aanslag. . · · 

Indien: de reclamant het .verlangen daartoe 
h~eft te k~n,~en gegev~n:, ~ordt ,,hi{ voo;a.f 
gehoord. Hij kan ook ambtshalve worden 
opgeroepen tot het verstrekk~n van inlichtingen 
. of om de· ov:e1:~vegingen te verne'inE;n die bij de 
vaststelling van den aanslag hebben gegolden. 
Alie oproepingen worden gedaan op een termijn 
van ten minste vijf dagen en geschieden. voor 
zooveel ~e schattingscommissie en. de commissie 
van. aan,slag- ·betreft, door den voorzitter. . _ 
_ . De reclamant kan,. om .. geldige reden, . _z_ich_ 
door een gemachtigd!/ doen vertE;genwoo:rdigen. 

Hij is, desgevraagd, gehouden den voorzitter 
der schattingscommissie . of den inspecteur 

inzage te verleenen van b·oeken of .andere 
besc.heiden die tot staving zijner be,~eringen 
kunnen dienen. · · · 

75. Indien de volgens hoofdstiik VIII ver
eischte aitngifte niet is- g!)daan of niet_ v~ll9dig 
ls voldaan aan de verplichting ingevolge 
art. 70 of 74, wordt de aanslag geliandhaafd, 
zoo niet' is gebleken;. dat- en in hoeve~· 'hij 
onjuist is. · · · · · · .. 

Hij wien· inzage van J;>oe~en' of. and.er~ be. 
scheiden is. gevraagd, word.t geacht die_ in zijn 
bezit te hebben' gehad, .tenzij h~l;_ tegendeel 
aannemelijk is_ gemaakj;. . . . 

. 76, , De iiitspra~k. op liet liezwaarsclirift is 
met redenen omkleed. . .. . -

Afschrift 'wordt'° door den -inspe~tenr aan d~~ 
re~lamant gezon:den, bij. aangeteekenden· b~ief 
of tegen gedagteekend: ontvangbe~js. - -:· .. 

77. Hij die bezwaar heeft tege·n de uitspraak, 
op zijn bezwaarsc~rift, kan binnen eene maand, 
·nada1/het afschrift .h:_igevolge_ art. ·16 ter p9st 
is, bezorgd of tegen ontv~ngne~ijs is uitge;eikt; 
in berhep komen bij de~ raad_ van ,beroep :.;.OO'r 
de directe belastingen, tot wiens rechtsgebied 
de g~ine~~te va~ aanslag,Jiehqort. , ' 

78.' is de uitspraak gedaan door de schat
tingscoi:rimissie of de commissi~ vlin aa~siag; 
dan kan ~ok de· inspe~teur bij <lien r

0

aad in 
beroep komen, mits v66r ·de_toezending van het 
afschrift ingevolge art. 76_._:.·Maakt de inspec
teur van deze bevoegdheid gebruik, dan gef)ft 
liij daarvan bij die :toezendi~g 'keq~is aan 
den reclainant. 
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79. Het beroep op den raad wordt ingesteld 
door indiening van· een met redenen omkleed 
beroepschrift. E~n afschrift der uitspraak, 
waartegen het bero~p · is gericht, wordt daarbij 
overgelegd. · · 

De inspecteur voegt bij zijn beroepschrift 
bovendien een afschrift hiervan. 

80. Indian ·de volgens hoofdstuk VIII ver
eischte aangifte niet is gedaan of· niet volledig 
is voldaan _aan de verplichting ingevolge 
art. 70 of 74, wordt de aanslag, zooals hij laatste
lijk is vastgesteld, gehandhaafd,- zoo niet den 
raad is gebleken, dat en in hoever hij onji;;ist S• 

Is in een dier gevallen de inspecteur krach
tens art: 78 in beroep gekomen, dan wordt de 
o_orspronkelijke aanslag hersteld, zoo niet den 
raad is gebleken; dat en in hoever hij onjuist 
was. 

Hij wien inzage van boeken ~f andere be
scheiden is gevraagd, ·wordt geacht die in zijn 
b~zit te hebben gehad, tenzij het tegendeel 
voor den raad aannemelijk is gemaakt. 

81. De raad kan toestaan, dat eene gedane 
aangifte wordt verbeterd. 

Hij die bij zijne aangifte volhardt, kan door 
den raad warden uitgenoodigd hal],r door de 
volgende verklaring te bevestigen : · 

,,Ik verklaar naar mijn beste weten, dat de 
a3:ngifte, die hier voor mij ligt, overeenkomstig 
de bepalingen der wet naar_waarheid isgedaan". 

Orn geldige reden kan de raad toelaten, dat 
deze verklaring krachtens eene bijzondere 
volmacht wordt afgelegd. 

Van het afleggen der verklaring wordt proces
verbaal opgemaakt, dat door hem die haar 
aflegde, alsmede door den voorzitter en de leden 
van den raad wordt onderteekend. 

De bevestigde aangifte wordt voor de uit
spraak van den raad als juist beschouwd. 

W anneer de verklaring op de daartoe gedane 
uitnoodiging niet wordt afgelegd of het proces
verbaal door h~in, die haar aflegde, niet wordt 

· onderteekend, handhaaft de raad den aanslag, 
zooals hij la3:tstelijk is vastgesteld, . tenzij de 
inspecteur, krachtens art. 78 in beroep is 
gekomen, als wanneer de oorspronkelijke 
aanslag wordt hersteld. 

Het tweede lid is alleen van toepassing op 
natuurlijke personen. Het blijft buiten toe
passing, indien aan de verplichtiug ingevolge 
art. 70 of 7 4 niet volledig is voldaan. 

HOOFDSTUK XI. 

N avordering. 

82. Bijaldien eenig feit grand oplevert voor 
het vermoeden, dat een aanslag ten onrechte 

is achterwege gebleven of verµi\)tigd, of dat 
een te lage aanslag is opgelegd, ka~ de te weinig 
geheven ,belasting van_ den belastiµgplichtige 
of zijne erfgenamen warden nagevorderd, 
zoolang niet sedert den aanvang van, het 
belastingjaar twee jaren zijn verstreken. 

Ontstaat dit verm'oeden door eene aangifte, 
voor welker inlevering, overeenkomstig de 
bepalingen der Successiewet, uitstel is verleend, 
dan wordt de termijn, binnen welken de aanslag 
tot navordering kan warden opgelegd, van 
rechtswege met den tij d van het uitstel verlengd. 

Navordering is niet toegelaten, wanneer geen 
verplichting tot het doen eener aangifte heeft 
bestaan. 

83. De vaststelling der aanslagen tot navor
dering van belasting is opgedragen aan den 
inspecteur in wiens dienstkring d·e oorspronke
lijke aanslag is opgelegd of vermoedelijk een 
aanslag had moeten zijn opgelegd. 

84. Voor iedere navordering wordt de mach
tiging van een door Ons aan te wijzcn hoofd-
ambtenaar vereischt. · 

Alvorens deze machtiging te vragen, is de 
inspecteur verplicht den belastingplichtige, 
of na diens overlijden ieder der bekende erf
genamen, den executeur-testament~ir of den 
bewindvoerder over zijne nalatenschap, mede
deeling te doen van het in art. 82 bedoelde 
feit en van het bedrag, dat vermoedelijk ten 
onrechte niet in aanmerking is genomen, .met 
uitnoodiging binnen een door den inspecteur te 
bepalen termijn van ten minste een maand 
de op_heldering te geven, welke hij dienstig 
mocht achten. 

Bij deze uitnoodiging voegt de inspecteur een 
afschrift der ingeleverde aangiften, betrekkelijk 
de belastingjaren, waarover de navordering zich 
uitstrekt. 

De tot .de erfgenamen gerichte uitnoodiging 
kan warden gezonden aan de bij art. 19 der 
Successiewet bedoelde woonplaats. Zij kan, 
zoolang niet sedert de aangifte voor het recht 
van successie twee maanden zijn verstreken, tot 
de gezamenlijke erfgenanien, zonder uitdruk
king van namen ·en woonplaatsen, zijn gericht. 

Bij het aanvragen der machtiging wordt ten 
aanzien van de in art. 43, lid 2, 1°., bedoelde 
personen het advies overgelegd van den 
inspecte)lr der registratie. 

Het bewijs der machtiging van den bij het 
eerste lid bedoelden hoofdambtenaar geldt als 
bewijs, dat de voorschriften van dit artikel 
zijn nageleefd. 

Het tweede lid blijft buiten toepassing, indien 
door den.belastingschuldige, of na zijn overlijden 
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d_oor zijne erfgenamen, schriftelijk wordt .. ver
klaard, da~. zij t9t d~ da~rbij · bedoelde ophe\
dering niet in sta~t zijn, of indien zij uit . eigen 
beweging schriftelijk mededeeling hebben ge: 
daan, dat de aan~lag te laag is geschied oftep. 
onrechte i~ acht(:)rwege gelaten -of .verni~tigd 
en de inlichtingen worden verstrekt, µooq.ig voor 
de. regeling van een aanslag tot nayordering. 

85. De in e~n naderen aanslag ,teb egrijpen 
blllasting wordt ~et het . v:iervoud daarvan 
verho.ogd,. tenzij blijkt, dat slechts over een 
belastingjaar te wyinig .betasting ·is geheven. 

In geval van navorie_ring.over twee belasting
jaren :wordt de v:erhooging slechts . toegepa~t 
op een der heq.rage~, die van, den belasting. 
plichtige· te weinig zijn geheven, bij verschil 
op het groofate. 

86.. Door. e.en aanslai, opgelegd naar ;i,an
leiding van _eene uit. eigen .. beweging gedane 
mededeeling, als bedoeld in het slot van art. 84, 
ver':alt niet het re.cht van navordering voor de 
belasting, welke daarna . nog .te weinig mocht 
zijn geheven. 

87, Hij die bezwaar heeft tegen den hem 
opgelegden aanslagc ,tot. navorderh:tg van be
lasting kan, binnen twee maanden na de dag
teekening van het aanslagbiljet, een met 
redenen omkleed beroepschrift indienen bij 
den raad van beroep voor de directe belastingen 
tot wfons rechtsgebied de gemeente van aan
slag behoort. 

88. Indien . de aangeslagene is overleden, 
kan de erfgenaam, executeur,-testamentair of 
bewindyoerder, die tegen den aanslag is. opge
komen, door den raad worden uitgenoodigd, 
hetzij terstond, hetzij in eene nadere vergade
ring, de volgende verklaring af te leggen : 

,,Ik verklaar, dat ik niet weet, noch vermoed, 
dat papieren behoorende tot den boedel van. 
N. N., na zijn (haari' overlijden vernietigd of 
weggenomen zijn met het doel de bewijzen van 
te . .lage aangifte voor de inkomstenbelasting 
te doen v:erdwijnen. . 

,,Ik verklaar, dat ik de papieren van dien 
boedyl, voor zoo.ve:r: voorhandl)n, onderzocht 
heb en dat ik noch door dat onderzoek, noch 
door eenige andere omstandigheid, van welken 
aard ook, weet · of vermoed, . dat de aangifte 
van N. N. .voor de inkomstenbelasting ov:e, 
het belastiingjaar ( een der belastingjaren) ..... 
te laag is gedaan". 

Indien geen aangifte is gedaan, .. worden .d~ 
woorden ,,te lage aangifte voor de inkomsten0 

belasting" vervangen door: ,,te lagen aanslag 
in . de inkomstenbelasting". Het slot der ver
klaring luidt alsdan: ,,dat N. N. in de inkom-

s~enbelasting _over. het belastingjaar (een. der 
belasting.iaren,) ., ...... te laag is aangeslagen". 
· Het formulier der verklaring wordt, ingeva;~ 
oorspronkelijk geen aanslag was opgelegd of 
ingeval het een' vernietigde'n aanslag betreft, 
zoo noodig gewijzigd. 

Om geldige reden kan de raad toelaten, dat 
een antler dan, hij die het beroepsohri~t heeft 
ingediend, de verklaring aflegt. 

Van het afleggen ,der verklaring wordt prqces
verbaal opgeniaakt, . dat door. hem d_ie haar 
aflegde, alsmede door de·n voorzitter en de 
leden van den raad wordt ,onderteekend. 
· Het afleggen der verklaring-heeft ten gevolge, 
dat de, aanslag wordt vernietigd. 

.Warineer de, verklai;ing op_ de.daartoe gedane 
uitnoodiging niet wor,dt afgelegd of het prooes
verbaal door. hem die haar aflegde, niet wordt 
~nderteekend, handliaaft .de raad den aanslag. 

89, Indien .eene navordering in verband 
staat met navordering _van vermogensbelasting, 
is de inspecteur der, registrat,ie tevens l:lelast 
met de in dit hoofdstuk bedoelde verrichtingen 
_van cien inspecteur der directe belastingen. 

HOOFDSTUK XII. 
Verhoogin(J van den aanslag. 

90. Elk berqepsc,hrift ingediend kr;whtens 
art. 77 of 87, moet voor zoover niet beweerd 
wordt, dat geen a~nslag. had mogen z_ijn opge
legd,' zoodanig zijn ingericht, dat ciaaru~t eene 
conclusie kan worden getrokken ten aanzien 
van het bedrag, dat volgens den appellant had 
moeten worden geheven. 

91. · Indien de volgens de uitspraak v:a~ den 
raad · van·. beroep verschuldigde of te .recht 
mtgevorderde belasting het bij art. 90 bedoelde 
bedrag te boven gaat, wordt de· aanslag v~r
hoogd met vijf en twintig ten honderd van het 
verschil. Had . volgens den appellant geen 
aanslag mogen zijn . opgelegd, dan strekt. de· 
verhooging zich uit tot het geheele ·bedrag van 
den door den raad gehandhaafden · of vast
gestelden aanslag. 

Zij blijft ·achterwege, indien of voor zooveel 
het beroep uitsluitend gegrond was op. ver
keerde toepassing. of schendip.g der wet, als- · 
mede indien het beroep is ingesteld tegen eene 
uitspraak niet voldoende aan . het eerste lid 
van art. 76. 

De nadere aanslag voor de ,verhooging worµt 
vastgesteld door den inspecteur. 

92. Hij die bezwaar heeft tegen den hem 
opgelegden naderen aanslag. v9lgens het 'vorige 
artikel, · kan binnen tw!)e maanden na de dag 
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teekening van het aanslagbiljet een m:et redenen 
omkleed beroepschrift bij den raad van beroep 
indienen. · 

HOOFDSTUK XIII. 

Ontheffingeii.. 

93. Onthe:ffing ·van den aanslag over de nog 
niet ingetreden maanden · van het belast'ingjaar 
wordt verleend : . 

a. aan den belastingplichtige bedoeld · bij 
art. la, die het Rijk inetterwoon v'erlaat ; 

b. aan den belastingplichtige bedcield bij 
art. 2, -die zich binnen het Rijk metterwoon 
vestigt:of die ophoudt in een of meer der bij 
dat artikel gestelde gevallen te verkeeren. 

94. _Bij overlijden van een belastingplichtige 
wordt, indien het

0 

inkomen, waarvoor hij is 
of wordt aangeslagen, geheel of ten deele be
stond uit'opbrengst van onderneming of arbeid, 
nit periodieke uitkeeringen van ·het leven 
afhankelijk of nit opbrengst van zaken waarva:ii 
hij vruchtgenot had, aan zijne erfgenamen 
over de nog niet ingetreden maandeii van het 
belastingfaar geheele of gedeeltelijke ontheffing 
van zijn aanslag verleend. 

Grondslag voor het · berekenen der ont
heffing is het verschil tusschen den aanslag en 
de belasting, die over gelijk tijdvak zou zijn 
geheven, indien "de opbrengst van onderne·iuing 
tot geen ho"oger bedrag da-n viei' ten honderd 
's jaars van het daarin belegde eigen 'kapitaal 
in rekening ware gebracht en de ve'rdere onder 
liet ·vorige lid vallende bestandde.elen van het 
inkomen buiten aanmerking w'aren gelaten. · 

95. Aan den belastingplichtige bedoeld _bij 
art. la, alsmede aan den Nederlandschen 
ambtenaar · belastingplichtig volgens art'. 2, 
,vordt, indicn zijn belastbaar inkcimen; berekend 
over een jaar, door het staken van een bedrijf 
of beroep, door het eindigen van een vrucht

_genot · of . door het ophouden van periodieke 
uitkeeringen als bedoeld · bij art. 8, · daalt 
beneden drie vierde· van het bedrag waarnaar 
zijn aanslag is ·of \vordt geregeld, civer de nog 
niet ingetreden maanden van het· belastingjaar 
eene ontheffing op dien aanslag' verleend. 

Grondslag voor het berekenen der ontheffing 
is het verschil tusschen den aanslag en . de be
lasting die 'naar het overgebleveri· belastbaar 
inkomen over geliJk tijdvak ZOU zijri geheven .. 

De ontheffing wordt niet verleend, "'anneer 
binnen drie maanden het belastbaar inkomen, 
door het ontstaan eener nieuwe· broi1 .;an 
inkomen nit· bedrijf of beroep, 'vruchtgeno't of 
periodieke uitkeering, stijgt tot of 'boven -het 
hiervoren bedoelde· drie vierde gedeelte. · 

96. ·De ontheffingen volgens· 
0

dit hoofdstuk 
nioeten, uiterlijk binneh ·drie ·maanden na 
.-afloop van het belastingjaar,' scliriftel~k worden 
aangevraagd. aan. den. inspecteur in wiens 
dienstkring'de aanslag•is of zal worden opgelegd. 

97.' · De uitspraak van den inspecteur ·op 
een verzoekschrift . als bedoeld bij' het vorige 
artikel, ·is· met redenen omkleed, wanneer het 
verzciek geheel of ten deele wordt afgewezen. 

llfodedeeling der uitspraak wordt aan den 
verzoeker . gezonden bij aangeteekenden brief 
of _tegen gedagteekend · ontvarigbewijs. 

98. Hij die bezwaar heeft tegen de uitspraak 
op ;lijn ·verzoekschrift, kanbinrien eene maand, 
riadat· de mededeeling ingevolge. het vorige 
artikel ter post· is bezorgd 'of tegen ontvang
bewijs is uitgereikt, in beroep komen bij den 
i:aad van beroep voor de directe belastingen 
tot wiens rechtsgebied · 'de · gemeente · van 
aanslag behoort. 

Het beroep op den raad wordt ingesteld door 
indiening van een met redenen omkleed be
roepschrift. 

Een afschrift der •uitspraak van den inspec
teur · wordt daarbij overgelegd: 

HOOFDSTUK XIV. 

Voorkoming van dubbel,e belasting. 

· 99. Indien een persoon, vallende ori\ler 
art. la, tevens in eene of mee:r d·er koloni~n en 
bezittingen van h_et Rijk aan eene ink;omsten
belasting is onde:rworpen; wordt zijne -volgens 
artt. 37 ·ell' 38 berekende belasting-verminde:rd 
niet de bela~ting, eveneens volgens" die artikelen 
bereken'd, voor een inkomen gelijk aan het 
gedeelte· van ·zijn· inkomen, dat in· de kolonien 
en bezittingen belastbaar is. 

·100. V66r 1 Januari 1915 wordt een voor
stel van·wet ingediend, ·-waarbij geregeld worcit 
in - ,v"elke gevallen oone · vennootschap; · ver
eeniging of ·maatschappij, vallende onder 
art. 1·b, die -niet uitsluitend binnen het Rijk 
aan eene inkomstenbelasting .-of andere naar de 
winst-geheven belasting is onderworpen, recht 
heeft- op ' vermindering of -ontheffi'ng van be-
lasting. · 
-"'101: Wij ·behouden Ons voor met vreeinde 
h"iogeridheden verdragen te_ sluiten ,vaardoor, 
onder- · inaclitrieming van· 'het - beginsel van 
wederkeerigheid, zooveel mogelijk 'wordt voor~ 
komen, dat een inkomen of een gedeelte van een
inkomen· zoowel in N edei:land als in het vreemde 
land - r~chtstreeks of 'door middel ,:an de 
bron waaruit het wordt verkregen , '---- door 
directe belastingen van--·d:en - Staat· wordt 
getroffen: 
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HOOFDSTUK XV. 

Bijzondere bepalingen. 

102. Het is een ieder verboden hetgeen hem 
in zijn ambt of betrekking, bij de uitvoering 
dezer wet of in verband daarmede, nopens 
inkomen, opbrengst, uitdeelingen, en in het 
algemeen nopens de zaken of werkzaamheden 
van een antler, blijkt of medegedeeld wordt, 
verder bekend te maken dan noodig is voor 
de uitoefening van dat ambt of die betrekking, 
of voor de invordering. van eenige aan ·den 
lande verschuldigde · belasting. · 

Het verbod van dit artikel goldt mede voo~ 
deskundigen, die in verband met de uitvoering 
dezer wet worden geraadpleegd of met eenige 
werkzaamheid belast. 

103, De bestuurders of beheerende vennoo
ten der bij art. lb bedoelde vennootschappen, 
vereenigingen en maatschappijen, zij1rgehouden 
telkens binnen veertien dagen na; de vaststel
ling der balans, een gewaarmerkt -afschrift, 
zoowel daarvan als van de winst- en verlies
rekening, t,e zenden aan den inspecteur in 
wiens dienstkring de vennootschap, vereeniging 
of maatschappij is gevestigd. 

Indien in plaats van '-balans en winst- en 
verliesrekening, eene rekening in anderen vorin 
wordt opgemaakt, moet ·een gewaarmerkt 
afschrift van deze rekening binnen· veertien 
dagen na hare vaststelling aan den· inspeeteur 
worden gezonden. 

De inspecteur kan voormelden termijn ver
lengen en kan genoegen nemen met gewaar
merkte uittreksels. 

104. Wij behouden Ons voor, bij alge
meenen maatregel van bestuur hepalingen 
vast te stellen tot verzekering der helasting 
van personen, die binnen het Rjjk een bedrijf 
of beroep uitoefenen zonder er eene vaste 
woonplaats te hebben: 

105. De gemeentebesturen zijn gehouden 
aan de inspecteurs der directe belastingen, op 
hun verzoek, kosteloos inzage te geven van de 
kohieren der directe belasting naar het inkomen • 
en toe te laten, dat zij daarvan afschrift of 
uittreksel nemen of doen nemen. 

Zij verschaffen kosteloos de inlichtingen, die 
hun door do ambtenaren der directe · belas
tingen voor de uitvoering dezer wet worden 
gevraagd. 

106. Een · ieder is gehouden aan den inspec
teur der directe belastingen binnen wiens 
dienstkring hij woont of gevestigd is, op <liens 
aanvraag, binneu- veertien dagen · eene· -onder-

teekende opgaaf te verstrekken van de in zijn 
dienst zijnde personen, die hier te lande · wonen 
of werkzaam •zijn, met vermelding, voor elk 
hunner, van zijne woonplaats en de belooning 
die hij in eenigen vorm geniet. . 

De termijn voor het verstrekken der opgaaf 
kan door den inspecteur worden verlengd. 

107. De gemeentebesturen zijn bevoegd om 
kosteloos inzago en afschrift te nemen of door 
een of meer gemeenteambtenaren te doen 
nemen van de kohieren van aanslagen in de 
inkomstenbelasting, een en antler voor zooveel 
betreft de gemeentelijke belastingplichtigen. 
Bovendien kunnen zij schriftelijk aan _de 
betrokken Rijksambtenaren inlichtingen·vragen 
nopens de bestanddeelen van het vermogen 
van een zoodanigen belastingplichtige, welke 
bij de vaststelling van den aanslag in aan
merking zijn genomen. Deze inlichtingen wor
den schriftelijk verstrekt. · 

108. Ten behoeve van de uitvoering dezer 
wet kunnen de ambtenaren, ressorteerende 
onder het Departement van Financien, door het 
Hoofd van dat Departement worden ont
heven van de geheimhouding, die hun, in welken 
vorm ook, bij de wet is opgelegd. 

109. Onjuiste aanslagen kunnen door den 
directeur der directe belastingen, op voorstel 
van de commissie of den ambtenaar, die den 
aanslag heeft v'astgesteld, ambtshalve worden 
verminderd. 

De ontheffingen volgens hoofdstuk XIII 
kunnen door dien directeur anibtshalve worden 
verleend. 

·110. Wij behouden Ons voor, op grond 
van dwaling of verschoonbaar verzuim, kwijt
schelding of vermindering te verleenen van 
den aanslag, van den aanslag tot navordering 
en van de verhooging, in de artt. 85 en 91 
genoemtl. 

111. Ten aanzien van den aanslag van een 
overledene kunnen zijne· erfgenamen de be
zwaar-, verzoek- en beroepschriften indienen 
tot welker indiening de overledeiie beToegd 
zou zijn geweest. 

112. Voor het indienen van bezwaar-, 
verzoek- en beroepschriften kunnen worden 
vertegenwoordigd : 

de erfgenamen van een aangeslagene, docir 
een hunne·r, den executeur-testamentair of den 
bewindvoerder over ·de nalatenschap ; 

minderjarigen en onder curateele gestelden 
door hun wettelijken vertegenwoordiger. 

Alie bezwaar-, verzoek- en beroepschriften 
kunnen, door -een gemachtigde worden -onder
teekend. 
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In alle bezwaar-, verzoek- en beroepschriften 
moet, indien degene die voor zich zelf of als 
vertegenwoordiger optreedt, niet binnen het 
Rijk_ woont of gevestigd is, woonplaats binnen 
het Rijk worden gekozen. 

113. De aanslagbiljetten worden in gesloten 
omslag uitgereikt. · · 

Aanslagbiljetten, die bij de betaling in ge
sloten omslag worden aangeboden, worden, 
na afschrijving der betaalde som, op dezelfde 

· wijze teruggegeven. 
114. De belasting der personel). va].limde 

· onder art. la, die geen vaste woonplaats binnen 
het Rijk heb.ben, alsmede de belasting inge
volge art. lb en c en art. 2, is dadelijk in haar 
geheel i.i.1vorderbaar. · 
· 115. Voor een aanslag tot navordering van 
belasting, die na· overlijden van den belasting
plichtige wordt vastgesteld, en voor de 
verhooging van dien aanslag ingevplge art. 91, 
zijn de erfgenamen niet verder aansprakelijk 
dan _ieder tot het beloop van zijn ·erfdeel, ver
meerderd . met h~t bedrag van hetgeen hem 
gelegateerd is. 

116. De stukken betreffende de toepassing 
dezer wet of daaruit ·voortvloeiende; zijn vrij 
van zegel en worden, voor zoover aan de for
maliteit van registratie onderworpen, kosteloos 
ge1;egistreerd. 

Voor de aangeteekende brieven, te verzenden 
krachtens de artt. 76 en 97, wordt vrijstelling 
verleend van het aanteekenrecht, bedoeld in 
art. 11 der wet van 15 April 1891 (Staatsblad 
n°. 87). Voor die brieven vervalt de aanspraak 
op schadevergoeding, bedoeld in art. 12 dier wet. 

HOOFDSTUK XVI. 

Strafrechtdijke bepalingen. 

·117. Hii die eene aangifte, als bedqeld "bij 
boofdstuk VIII, voor zicb zelven of .voor -~en 
antler, opzeJ,;telijk onjuist of onvolledig doet, 
wordt, indien daaruit nadeel voor bet Rijk 
kan ontstaan, gestraft met geldboete van ten 
boogste drie duizend gulden. 

De bepaling van het eerste lid blijft buiten 
to~passing, indien de aangever, zoolang bet 
openbaar ministerie niet is verwittigd, uit 
eigen beweging alsnog eene juiste en volledige 
aangifte doet, mits : 

betzij de aanslag nog niet is vastgesteld en 
de aangever niet overeenkomstig art. 70 tot 
bet geven van nadere inlicbtingen of tot bet 
verleenen van inzage van boeken of andere 
bescbeiden is uitgenoodigd ; 

betzij de aanslag te laag is vastgesteld. 
118. Hij die in de gevallen, bedoeld bij 

artt. 81 en 88, persoonlijk of door een bijzonder 
daartoe gemacbtigde, opzettelijk eene valscbe 
verklaring aflegt, wordt gestraft met gevangenis
straf van ten boogste twee jaren. 

119. Net gevangenisstraf van ten boogste 
twee jaren wordt gestraft : 

1 °. bij die aan den inspecteur, de scbattings
commISsrn, de commissie van aanslag of den 
raad van beroep, opzettelijk een valscb of 
vervalscbt geschrift als bewijsstuk overlegt ; 

2°. bij die, nadat hem door den voorzitter 
der . scbattingscommissie; den inspecteur of 
den raad van beroep, is gevraagd inzage te 
verleenen van boeken of andere bescbeiden, die 
tot staving zijner aangifte of bewering kunnen 
dieuen, of nadat zijn aanbod om inzage van 
boeken of bescbeiden te verleenen, is aanvaard, 
aan dien ambtenaar of raad, of aan den door 
den raad aangewezen deskundige, opzettelijk 
een valscb of vervalscbt boek of antler gescbrift 
ter inzage aanbiedt; 

3°. bij die, door den inspecteur gevraagd om 
eene opgaaf als bedoeld bij art. 106, opzettelijk 
eene valscbe of vervalscbte opgaaf verstrekt ; 

4°. bij die, naar aanleiding van art .. 103, 
aan den inspecteur opzettelijk een valscb of 
vervalscbt afscbrift of uittreksel van eene 
balans of rekening zendt. 

120. Hij die opzettelijk de bij art. -102 
opgelegde gebeimbouding scbendt, wordt ge
straft met gevangenisstraf v:an ten boogste 
zes maanden of geldboete van ten boogste 
zesbonderd gulden. 

Hij aan wiens scbuld scbending van de 
gebeimbouding te wijten is, wordt gestraft met 
becbtenis van ten boogste dril'l maanden of 
geldboete van ten boogste driebonderd gulden. 

Geene vervolging wordt ingesteld dan op 
klacbte van hem te wiens aanzien de gebeim
boudi.ng is gescbonden. 

121. Hij die niet volledig voldoet aan zijne 
verplichting ingevolge art. 106, wordt gestraft 
met geldboete van ten hoogste honderd gulden. 

Indien de verplichting ingevolge dat arti.kel 
rustte op eene naamlooze vennootscbap, eene 
cooperatieve of andere rechtspersoonlijkheid 
bezittende vereeniging, eene onderlinge verze
keringmaatschappij of eene stichting; wordt 
de strafvervolging·ingesteld en wordt de straf 
uitgesproken tegen de leden van bet bestuur. 

122. Overtreding van art. 103 wordt gestraft 
met geldboete van ten boogste duizend gulden. 

123. Overtreding der kracbteus art.• 104 
bij algemeenen maatregel van bestuur vast
gestelde bepalingen wordt gestraft met geld
boete van ten hoogste bonderd gulden. 
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124. De bij deze wet strafbaar gestelde 
feiten worden beschouwd als misdrijven, be_ 
halve de feiten strafbaar volgens artt. 121, 122 
en 123, die als overtredingen worden beschouwd. 

125. Met het opsporen van overtredingen 
dezer wet zijn, behalve de bij art. 8, aos. 1-4 
en 6, van het vVetboek van Strafvordering 
aangewezen personen, belast de ambtenaren 
der directe belastingen. 

Zij :inaken van hunne1bevinding proces-verbaal 
op, dat bij overtreding van art. 121, 122 of 123, 
den bekemde in afschrift wordt .medegedeeld . 

. 126. De feiten strafbaar volgens artt. 121, 
122 en 123, worden vanwege Onzen Minister van 
Financiiin vervolgd op de wijze bedoeld bij art.· 
141, 2°. van het Wetboek van Strafvordering. 

'iVanneer is aan te nemen, dat bij den be
keurde geen opzet tot ontduiking van belasting 
heeft bestaan, kan h:ij, zoolang hij niet is gedag
vaard, door of vanwege den Minister tot 
transactie worden toegelaten. 

127. Wanneer eerie veroordeeling krachtens 
art. 117 onherroepelijk is geworden of daaraan· 
door den veroordeelde vrijwillig is voldaan, 
wordt de aan het Rijk onthouden belasting, 
ook na het verstrijken van den bij art. 82 be
paalden termijn, nagevorderd. Art. 84 is 
hierbij niet van toepassing. 

Tegen den aanslag kan niet worden opge
komen. Gebleken abuizen in de berekening 
worden door den directeur ambtshalve hersteld. 

HOOFDSTUK XVII. 

Overgangs- en slotbepalingen. 

128. Van de pensioenen, wachtgelden en 
lijfrenten, die v66r het in werking treden dezer 
wet zijn ingegaan, zijn de eerste f 1000 slechts 
voor de helft aan de belasting onderworpen. 

Deze bepaling is niet van toepassing op 
l:ijfrenten, die bij huwel:ijksche voorwaarden of 
ter zake van huwelijk, door bloedverwanten of 
aangehuwden in de rechte opgaande linie, ten 
behoeve van kinderen of andere afstamme-· 
Iingen zijn gevestigd. 

129. In afwachting dat de wet van 22 Mei 
1845 {Staatsblcid n°. 22) op de invordering van 
's Rijks directe belastingen door eene nieuwe 
wet wordt vervangen, gelden voor de inkom
stenbelasting de volgende afwijkende be
palingen. 

De kohieren worden niet executoir verklaard 
of afgekondigd. De invordering •geschiedt· 
krachtens de kohieren zooals z:ij door den 
inspecteur zijn vastgesteld. 

De aanslagen naar tijdsgelang zijn invorder
baar in zooveel gel:ijke -termijnen als er na de 

maand die in de dagteekening van het aanslag
biljet is vermeld, nog maanden van het belas
tingjaar overblijven'. Op den laf!,tsten dag van 
elke dfor maanden vervalt een term~jn. Ver
meldt de dagteekening van het aanslagbilje t 
eene latere maand dan de voorlaatste van 
het belastingjaar, dan is de aanslag dadelijlr 
in zijn geheel invorderbaar. 

De aanslag is mede dadelijk in z:ijn geheel 
invorderbaar, wanneer de aangeslagene het 
Rijk metterwoon wil verlaten. 

De belasting die drie jaren na de dagteeke
ning van hei aanslagbiljet of na de laatst betee
kende akte van vervolging niet is ~gevorderd, 
is verj aard. . 

130. In de wet. van 27 September· 1892 
(Staatsblad n°. 223) wordt de volgende wijziging 
gebracht: 

Artikel 10 wordt gelezen : 
Indien de waarde van het vermogen, over

eenkomstig de vorige artikelen bepaald, min
der bedraagt dan f 16,000, is geen belasting 
verschuldigd. Is de waarde f 16,000 of meer, 
doch minder dan f 30,000, dan is verschuldigd 
/ 1 van elke geheele som van f 1000, waari:nede 
zij het bedrag van f 15,00D te boven· gaat. 
Is zij f 30,000 of meer, dan is verschuldigd i 0:50 
van elke geheele som van f 1000. , 

131. · Behalve voor de reeds verschuldigde 
belasting, vervalt, bij de invoering dezer wet, 
de wet van 2 October 1893 (Stacitsblad no. 149) 
tot heffing eener belasting op bedrijfs- en andere 
inkomsten. -

·De belasting wegens uitdeelingen, als bedoeld 
bij art. 5 § 1 dier wet, welke v66r 1 Mei 1915 
worden gedaan en betrekking hebben op een 
boekjaar, dat op of na dien dag eindigt, be
draagt f 5 van elke geheele som van f 100. 

V66r 1 Januari 1915 wordt een voorste1 
van wet ingediend waarbij het bedrag van iiet 
overgangsrecht bepaald in art. 43 der Successie
wet wordt herzien. 

132. Deze wet kan worden aangehaald 
onder den titel: ,,Wet op de Inkomstenbelas
ting 1914". 

133. Deze wet treedt in werking op 1 ·Mei 
1915, met uitzondering van de bepalingen 
vervat in artt. 100, 101 en het tweede en derde 
lid van art. 131, welke bij hare afkondiging in 
werking treden. , 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te· 's-Gravenhage, den 19den De

cember 1914. 
WILHEL111IN A. 

De · };J inister van Financien, TREUB.' 

{Uitgeg. 31 Dec .. 1914:) 
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l9 December 1914. WE'!', houdende instelling De voorzitter, de leden en de plaatsver-
van raden van beroep voor de directe be- : vangers moeten hnnne woonplaats hebben 
lastingen en vaststelling van alg-emeene be- '

1 
binnen het rechtsgebied van .den raad. 

palingen ·betreffende het beroep op die I Rijksambtenaren ressorteerende onder het 
colleges. S. 564. ; Departement van Financien zijn niet tot voor-

Bijl. Hand. 2° Kamer 1911/12, n°. 144, 1, 4, : zitter, lid of plaatsvervanger benoembaar.' 
5, 7; 1912/13 n°. 44, 3, 4, 5; 1913/14 n°. 18; I 5. De raad kiest nit zijn midden een 
34, 37, 44, 49. I secretaris. 

Hand. id. 1913/14 bladz. 2167-2178, 2262. 1 Op verzoek van den raad kan Onze lliinister 
Hand. 1° Ka1ne1· 1913/14, bladz .. 578. , van Financien een ambtenaar aanstellen om 
Bijl. 1° Kamer 1914/15, n°. 5. den secretaris bij te staan. 
Hand. id. 1914/15, bladz. 37-46, 48-60. 6. De voorzitter en de leden van den raad 
·wIJ WILHELMINA, E!.Z ... doen te weten: en hnnne plaatsvervangers leggen, alvorens 
Alzoo Wij in· overweging geuomen hebben, hnn ambt' te aanvaarden, ten overstaan van 

dat het wenschelijk is, rad.en van beroep voor· Onzen commissaris in de provincie den eed of 
de directe belastingen in te stellen en algemeene belofte af, dat zij het naar plicht en geweten, 
bepalingen · vast te stellen betreffende het nanwgezet en oupartijdig znllen waarnemen. 
beroep op die colleges; Van deze handeling wordt door Onzen corn-

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. missarfa · melding gemaakt op de akte van 

HOOFDSTUK I. 

Raden van beroep. 

Art. 1. In elke provincie of in elk gedeelte 
eener provin~ie, door Ons aan te wijzen, wordt 
een raad van beroep voor de directe belastingen 
ingesteld, welks standplaats door Ons wordt 
aangewezen. 

2. De raad bestaat nit drie leden, van wie 
een wordt benoemd door gedepnteerde staten 
der provincie, een door de arrondfasements
rechtbank, tot wier rechtsgebied de stand
plaats van dien raad behoort, en een door 
Onzen Minister van Financien. 

Op dezelfde wijze wordt voor ieder lid ten 
minste een plaatsvervanger benoemd en bij 
ontslag of overlijden in eene vacatnre voorzien. 

Orn de twee jaren treden een der leden en 
zijne plaatsvervangers af volgens rooster, 
door den raad op te maken. 

De aftredenden zijn herbenoembaar. 
Zoowel genoemde colleges als Onze Minister 

knnnen ieder een door hen benoemd lid of 
plaatsvervanger ook tnsschentijds bij een met 
redenen o~kl~ed besluit ontslaan. 

3. De voorzitter van den raad en zijn plaats
vervanger worden door Ons benoemd eri ont
slagen- Zij hebben alleen raadgevende stem. 

4. De voorzitter, de leden en de plaatsver
vangers moeten den vollen onderdom van 
30 jaren bereikt hebben. Tnsschen hen mag 
geen bloedverwantschap of zwagerschap tot 
en met den derden graad bestaan ; noch mogen 
zij met elkander in het hnwelijk verbonden zijn. 
De zwagerschap houdt op door het overlijden 
van hem, die haar veroorzaakte. 

1:/enoeming. 
Bij herbenoeming wordt geen nienwe eed 

(of belofte) gevorderd, doch wordt door Onzen 
commissarjg op de akte van benoeming naar 
den vroeger afgelegden eed (of belofte) ver-
wezen. 

W egens het afleggen van den eed of belofte 
en de vermelding daarvan of verwijzing daar
naar zijn geene kosten verschnldigd. 

7. De raad vergad111-t op pla~ts en tijd door 
den voorzitter te bepalen. 

De vergaderingen zijn niet openbaar. 
De raad beslnit bij meerderheid van stemmen. 
Zijn meer dan twee verschillende gevoelens 

nitgebracht, dan beslist de voorzitter welk 
gevoelen zal worden gevolgd. 

8. Aan den voorzitter en de leden van 
den :r;aad en hnnne plaatsvervangers wordt 
door Ons, behalve vergoeding van reis- en ver
blijfkosten, vacatiegeld en aan den secretaris 
1:/ovendien vergoeding voor bureankosten toe
gekend. 

9. De kosten van hnnr, verwarming, ver
lichting en schoonhonden van het lokaal, 
waarin de raad vergadert, en van bediening, 
komen ten laste van het Rijk. 

HOOFDSTUK II. 

Behandding van het beroep. 

10. Elk bij den raad van beroep iugekomen 
beroepschrift wordt, •binnen eene· week na 
ontvangst; door den secretarjg gezonden aan 
den ambtenaar die de uitspraak heeft gedaan 
of den aanslag heeft vastgesteld waartegen 
het beroep is gericht. 

Betren het beroepschrift de nitspraak eener 
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commissie, dan wordt het gezonden aan den 
ambtenaar die voorzitter der commissie is. 

Het ~orige lid blijft buiten · toepassing, 
indien het beroep door den ambtenaar zelven 
·is ingesteld. 

11. Indien een beroepschrift, niet valiende 
onder het laatste lid van art. 10, volgens de 
eischen der bijzondere belastingwet niet vol
ledig is,. stelt de all)btenaar wien het is .toege
zonden, den belanghebbende in de g~legenheid 
het geschrift met het ontbrekende aan te 
vullen. 

De ambtenaar zendt het beroepschrift binnen 
eene maand na ontvangst aan den raad van 
beroep terug. Hij ,kan een . vertoogschrift 
daarbij · overleggen, onder bijvoeging van een 
afschrift. 

De ter~ijn van terugzending kan door den 
vo9rzitter van den raad . worden verlengd, 

Binnen eene week nadat het vertoogschrift 
is ingekomen, zendt de seeretaris een door 
hem voor eensluidend geteekend afschrift 
daarvan .aan den belanghebbende. 

12. In het geval bedoeld bij art. 10, laatste 
lid, zendt de secretaris binnen eene week nadat 
het beroepschrift is ingekomen, een door 
hem voor eensluidend geteekend afschrift 
daarvan, bij aangeteekenden brief, ,,an den 
belanghebbende. 
· Deie' kan binnen eene maand nadat het 
afsehrift ter post is bezorgd, _een vertoogschrift 
bij den raad van beroep indienen. 

Binnen eene week nadat het vertoogschrift 
is ingekomen, zendt de secretaris een door hem 
voor eensluidend geteekend afschrift daarvan 
aan den ambtenaar bedoeld bij art. 10. 

13. Alvorens uitspraak te doen, hoort de 
raad van beroep mondeling den bij art. 10 
bedoelden. ambtenaar, die te dien einde door 
den secretaris, ten minste. vijf dagen v66r de 
vergadering, schriftelijk wordt opgeroepen. 

De secretaris deelt aan den belanghebbende 
mede, dat hij op dag en uur 'voor de behande
ling der zaak bepaald, desverlangende, mon
deling door den raad zal worderi gehoord. 
Ook deze mededeeling wordt schriftelijk en 
ten minste vijf dagen v66r de . vergadering 
gedaan. 

Om geldige redenen, ter beoordeeling van 
.den voorzitter, kan de belanghebbende zich 
door een gemachtigde doen vertegenwoordigen. 

Zoowel de belanghebbende .als de ambtenaar 
kan zich door een advocaat of procureur doen 
bijstaan. 

De behandeling der zaak wordt, zoo noodig, 
door den voorzitter verdaagd. 

14. De oproepingen, bedoeld bij het vorige 
artikel, worden niet gedaan zoolaug nog· een 
vertoogschrift kan . inkomen, en indien een 
vertoogschrift is ingediend, niet voordat 
een afschrift daarvan volgens art. 11 of 12 
is verzonden. 

15. De raad van beroep kan deskundigen 
raadplegen of voor de .inzage van boeken of 
andere bescheiden aanwijzen. 

Alvorens zijne taak te aanvaarden, legt de 
deskundige .in handen van den voorzitter den 
eed ~f de belofte· af, dat hjj volgens zijn geweten · 
verslag zal nitbrengen. 

. Aan de desknndigen W?rdt door den voor
zitter van den raad, ten laste van het Rijk, 
vergoeding toegekend volgens de artt. 61, 63, 
65 en 66 van het tarief van justitiekosten en 
salarissen in burgerlijke- zaken. 

16. De nitspraak van den raad van beroep 
is ·met redenen omkleed. · 

Zij vermeldt den dag waarop zij wordt 
vastgesteld, en wordt door den voorzitter en 
den secretaris onderteekend. 

Afschrift wordt door den secretaris, bij aan
geteekenden brief, gelijktijdig aan den belang
hebbende en aan den bij art. 10 bedoelden 
ambtenaar gezonden. 

Nadat de. uitspraak in kracht van gewijsde 
is •gegaan, zendt do secretaris de stukken on-. 
verwijld aan de rechthebbenden terug. 

17. Indien een beroepschrift bij een onbe
voegden raad is ingediend, zendt de secretaris 
hot onverwijld aan den bevoegden raad. Het 
beroepschrift wordt geacht bij dezen raad te 
zijn ingediend op den dag waarop hot bij eorst
bedoelden raad is ingekomen. 

HOOFDSTUK III. 

Beroep i1i cassatie van de uitspraken der 
raden van. beroep. 

18. Tegen de uitspraken der raden van 
beroep kan beroep in cassatie worden ingesteld 
bij den Hoogen Raad door den belanghebbende 
en door Onzen Minister van Financien, doeh 
alleen wegens verkeerde toepassing of· schen
ding der wet. 

19. Het beroep in cassatie wordt ingestold 
door, binnen eene maand nadat het afschrift 
der uitspraak volgens art. 16 ter post is bezorgd, 
een boroepschrift ' in cassatie aan den raad 
van beroep in te zenden. Het beroepschrift 
wordt door de partij of haren • gemachtigde 
onderteekend. 

Een afschrift van het beroepschrift in cas
satie en een afschrift der aangevallen uitspraak 
worden daarbij overgelegd. 
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20. Nadat de term:ijn ·-voor ·het · instellen 
van beroep in cassatie is verstreken, zendt de 
secretaris het ingekomen beroepschrift niet 
de · tot de uitspraak betrekkirig hebbende 
stukken welke onder hem mochten · berusten, 
en na b:ijvoeging, voor zooveel noodig, van de 
bij art. 19 bedoelde afschrif~en, on verwijld 
ter griffie van den Hoogen Raad in. 

21. De griffier van den Hoogen Raad zendt 
het door hem voor eensluidend geteekend 

. afschrift van het beroepschrift onverwijld, bij 
aangeteekenden brief of tegen gedagteekend 
ontvangbewijs, aan dengene.die met den appel
lant tot het instellen van beroep in cassatie 
gerechtigd was. 

Deze kan binnen eene maand nadat het 
afschrift ter post is bezorgd of tegen ontvang
bewijs is uitgereikt, bij den Hoogen Raad een 
vertoogschrift indienen. Een afschrift van het 
vertoogschrift wordt daarbij overgelegd. 

De gri:ffier van den _Hoogen Raad zendt, op 
de w~ize in het eerste lid bepaald, het door hem 
voor eensluidend geteekend · afschrift van het 
vertoogschrift onverwijld aan den appellant. 

22. Indien, het~ij in het beroepschrift, hetzij 
in het vertoogschrift, hetzij door den appel
lant, binnen veertien dagen nadat het afschrift 
van het vertoogschrift ter post is bezcirgd of 
tegen ontvangbewijs is uitgereikt, schriftelijk 
is verzocht de zaak mondeling te mogen doen 
toelichten, bepaalt de president vari den Hoogen 
Raad dag en uur, 11·aarop de zaak door de ad
vocaten van partijen in raadkamer zal kunnen 
worden bepleit. 

De griffier stelt beide partijen of·de 'door hen 
aangewezen advocaten ten minste tien dagen 
te voren hiermede in kennis. 

23. Na afloop der pleiciooien of, indien deze 
niet zijn verzocht, na indiening der schrifturen 
door partijen, stelt de griffier alle stukken in 
handen van den procureur-generaal bij den 
Hoogen Raad. 

De proc1,rnur-generaal brengt· zijne schrifte
lijke conclusie ter kennis van den Hoogen Raad. 

De Hooge Raad doet uitspraak in raadkamer. 
Afschrift van het arrest wordt door den 

gdffier gezonden aan den· belanghebbende en 
aan Onzen l\Iinister van Financien. 

24. W anneer de Hooge Raad; het~ij op de 
in het beroepschrift aangevoerde, hetzij op 
andere gronden de uitspraak van ·den raad van 
beroep vernietigt, beslist hij bij hetzelfde arrest 
de hoofdzaak, zooals de raad, die de vernietigde 
uitspraak heeft gedaan, had behooren te doen. 
Indien de beslissing der hoofdzaak afhangt van 
daadzaken, welke bij de vroegere behandeling 

onopgelost zijn gelaten, verwijst de Hooge Raad 
het geding naar den ra'ad van beroep, ter verdere 
behandeling en beslissing van de zaak met inacht
neming van het arrest van den Hoogen Raad. 

25. In geval van verwijzing zendt de griffier 
van den Hoogen Raad de stukken, · benevens 
een afschrift van· het arresG, onverwijld aa.n 
den raad van beroep. 

Indien het arrest geene verwijzing inhoudt, 
zendt de griffier de stukken onverwijld aan 
de rechthebbenderi terug . 

HOOFDSTUK IV. 

Slotbepalingen. 

26. vVaar in deze wet gesproken wordt van 
den belanghebbende, wordt daaronder ver
staan degene die het beroepschrift b:ij den raad 
van beroep heeft ingediend. 

Het vorige lid is niet van toepassing, indien 
het beroepschrift door een ambtenaar is inge
diend tegen de ·uitspraak eener comniissie 
waarvan h:ij voorzitter is. In dit geval wordt 
onder den belanghebbende verstaan degene op 
wiens ~ezwaarnchr1ft · die uitspraak is· gedaan. 

B~i overlijden van den belanghebbende treden 
zijne erfgenameri in zijne plaats ; wat oproe
pingen en de toezending" van stukken betreft, 
voor zoover het overlijden bekend· is. 

27. V oor het indienen van vertoogschriften 
en beroepschriften in' cassatie kunnen worden 
vertegenwoordigd : 

de erfgenamen van een aangeslagene, door 
een hnnner, den executeur-testamentair of 
den bewindvoerder over de nalatenschap ; 

minderjarigen en onder curateele gestelden, 
door hun wettelijken vertegenwoordiger. 

In' ·alle vertoogschriften en beroepschriften 
moet, indien degene die voor zich zelven of 
als vertegenwoordiger· optreedt, niet binnen 
het Rijk woont of gevestigd is, woonplaats 
binnen het Rijk worden gekozen. 

· 28. De stukken betreffende de toepassing 
dezer wet of daaruit voortvloeiende, zijn vrij 
van zegel- en griffiekosten en worden, voor 
zoover·aan de formaliteit van reg;_,;tratie orider
worpen, kosteloos geregistrrnrd. Vcor de aan
geteekende brieven, i;e verzenden krachtens de 
artt. 12, 16 en 21, wordt vrijstelling verleend 
van het aanteekenrecht, bedoeld in art. 11 der 
wet van 15 April 1891 (Staatsblad. n°. 87). 
V oor die brieven vervalt de aanspraak op 
schadevergcieding, bedoeid in ·art. 12 dier wet. 

29: Ten behoeve van· den Staat wordt van 
den belanghebbende die beroep in cassatie 
instelt, · door den griffier van den Hoogen Raad 
een griffierecht van / 2.50 · geheven. 
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Onvermogenden zijn van de betaling van 
gri:ffierecht vrijgesteld. 

30. In art. 57, § 1, der wet van Hi' April 
1896 (Staatsblad n°. 72) tot regeling der perso
neele belasting wordt in plaats van: ,,bij den 
raad, ingesteld krachtens het volgend artikel", 
gelezen : bij den raad van beroep · voor de 
directe belastingen, tot wiens rechtsgeui~d de 
gemeente van aanslag behoort. 

Art. 57, § 2, dier 'Yet wordt gelezen : Het 
beroep. geschiedt door indiening van een met 
redenen omkleed beroepschrift bij den raad. 
Een afschrift der uitspraak van den directeur 

34. Deze wet treedt - in werking tegelijk 
met de wet op de inkomstenbelasting 1914. 

Zij blijft, behoudens het bepaalde in art. 33, 
buiten toepassing ten aanzien van de belasting 
op bedrijfs- en andere inkomsten. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, dei1 19c1An De

cember 1914. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, B. ORT. 
De Jlfinister van Financien, TREUB. 

(tfitgeg. 31 Dec. 1914.) 

wordt daarbij overgelegd. · 19 December 1914. BESLUIT, tot wijziging van. 
In art. 68 dier wet wordt in plaats van : het, laatstelijk bij Koninklijk hesluit van 

,,bezwaarschi·iften", gelezen: bezwaar- en 25 Juni 1914 (Staatsblad,n°. 292)gewijzigde 
beroepschriften. Koninklijk besluit van 29 Juni l!-lll (Staats-

De artt. 58, 59, 60, 61 en 62 dier wet ver- blad n•. 198), houdende aanwijzing van de 
vallen. gemeenten, waar de bepaling van artikel 

31. In de wet van 27 September 1892, 19, lste lid, der Muntwet 1901 niet geldt. 
(Staatsblad n~. 223) op de vermogensbelasting S. 565; ,,. 
worden de volgende wijzigingen gebracht: WrJ WH,HELMINA, ENZ. 

In het eerste lid van art. 28 wordt in plaats Op de voordracht van Onzen, Minister van 
van: ,,bij den Raad krachtens het volgend Financien van 3 December 1914, n•. 17, Ge
artikel ingesteld", gelezen : bij den Raad van nerale Th_es~urie; 
beroep voor de directe belastingen, tot w1ens Den Raad van State ~ehoord (adv_ies van 
rechtsgebied de gemeente van aanslag behoort. 8 December 1914, n°. 15); 

Het tweede lid van dat artikel wordt gelezen : Gelet op het nader rapport van Onzen voor-
Het bernep geschiedt door indiening bij dien noemden Minister van 17 December 1914, n°. 97, 
Raad van een met redenen omkleed beroep- Generale ·Thesaurie; 
schrift. Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 

In het derde, het vierde en het laatste lid Art. 1. ,Te rekenen van 8 Januari 1915, wordt 
van dat artikel wordt ,,bezwaarschrift" · V"l'· in artikel. 1, onder a, van Ons besluit van 
vangen door : beroepschrift. 29 ,Juni 1911 (Staatsblad n°. 198), zooals dat 

In art. 32 wordt ,,bezwaarschrift" vervangen laatstelijk is gewijzigd bij Ons besluit van 
door : beroepschrift. 25 J uni 1914 (Staatsblad n°. 292), geschrapt de 

In het achtste lid van art. 33 vervallen de naam der gemeente ,, 'Wisch". 
woorden en cijfers: ,,overeenkomstig het in Voorts wordt, te rekenen van denzclfden dag, 
alinea 3. van art. 31 bepaalde". in dat artikel het bepaalde onder d en e ver-

De artt. 29, 30, 31, 35, 36 en 37 vervallen. vangen door het volgende : 
32. De directeur der directe belastingen, ,,d. voor zilveren, nikkelen en koperen mun-

overeenkomstig art. 13 dezer wet opgeroepen, ten van het Dititsche Rijk: de gemeente Vaals 
kan zich door een antler ambtenaar doen ver- '1 in de provincie Limburg". 
tegenwoordigen. i 2. Dit besluit treedt in werking op den 

33. Voor de belasting op bedrijfs- en andere j tweeden dag na dien der dagteekening van het 
inkomsten treden de raden van beroep voor de Staatsblad en van de Staatscoitrant, waarin het 
directe belastingen in de plaats van de raden geplaatst is. 
van beroep voor de vermogenshelasting. Onze Minister van Financien is belast met de 

Laatstgenoemde raden, alsmede de raden uitvoering van dit besluit, dat in het, Staatshlacl 
van beroep voor de personeele belasting, zijn en gelijktijdig .in de Staatscourant zal worden 
bij het inwerkingtrnden dezer wet ontboncien. geplaatst, en waarvan afschrift zal worden ge
De bij die colleges aanhangig gemaakte, dooh zonden aan den Raad van State. 
niet afgedane zaken worden door den voor-

1

, 's-Gravenhage, den 19den December 1914. 
maligen voorzitter ter afdoening overgebracht WILHELMINA. 
bij den raad van beroep voor de directe be- De Minister van Financii!n, TREUB .. 
lastingen. (Uit_qeg. 23 Dec. 1914.) 
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l\l. December 1914. BESLUIT, tot wijziging van 
het besluit ·van 30 l\faart 1904, houdende 
nieuwe bepalingen omtrcnt de . ambte
naren der direote belastingen, invoerreohten 
en aooijnzen. 

WIJ vVILHELl\HNA, ENz. 

Op de voordraoht van Onzen Minister van 
Fiw:mcicn van 15 December 1914, n°. 122, 
afdeeling Personeel ; 

Robben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 

Art. 1. Met uitbreiding van Ons besluit 
van 30 l\faart 1904, n°. 19, zijn mede tot ont
vanger benoembaar do rijksklerken, die vol
daan hebben aan een verliolit examen, bestaande 
uit een onderzoek naar de bedrevenhoid in 
het beheer van een klein ontvangkantoor 
der diroote belastingen, invoerreohten en 
aco(jnzen. 

is dan 50 en ·hot aantal kantoren der lste en 
2de klasse te za1nen niet minder dan 100." 

9. Dit besluit treedt in werking op l Januari 
1915. 

Onze l\finister van Finanoien -is belast met 
de uitvoering van dit besluit, waarvan afsohrift 
zal worden gezonden aan de Algemeene Reken
kamer. 

's Gravenhage, den 19den December 1914. 

WI L HE L l\fl NA. 

De 111inister van Pinancien, TREUB, 

19 Dece1nber 1914. l\IrssrvE van den Minister 
van Landbouw, Nijverheid en Handel 
aan de Comn1issarissen der Koningin, be
treffende het aanspoelen van stra.ndgoe
deren, afkomstig van oorlogsschepen van 
oorlogvoerende mogendheden. 

Verrnits het waarschijnlijk voorkornt, dat 
de betrokken vreemde Regeering het op pr~js 
zal stellen te zijner tijd de aangespoelde 
wrakstukken van hunne oorlogssohepen terug 

De hiorvoren bedoelde ambtenaren kunnen, 
ook na hunne benoerning tot ontvanger, uit
sluitend in aari•merking komen Yoor een der 
door Ons aan te wijzen ontvangkantoren der 
3de en 4de klasse. 

2. Tot het examen ,rnrden voorshands alleen 
toegelaten rijksklerken, die op 1 Januari van 
het jaar, waarin het wordt afgenornen, 15 jaren 
bij de administratie hebben gediend en voor 
het ambt van ontvanger gesohikt worden 
geaoht. Niemand wordt meer dan twoemaal 
tot het examen toegelaten. 

! te ontvangen, behooren deze voorwerpen, 
zooals de verstrekte instruotie reeds aangeeft, 

3. Voor .de in dit besluit bedoelde ambte
naren, die !anger dan 12 jaren bij de admini
stratie hebben gediend, wordt het meerdere 
met diensttijd als ontvanger gelijk gesteld. 

4. Rijksklerken, die bij het in werking treden 
v11n dit hesluit 20 j11ren bij de administratie 
hobben gediend, worden gelijkgesteld met hen, 
die a11n het examon hebben voldaan. 

5. De tijd, bedoeld bij het eerste lid van 
artikel 46 van Ons vorengenoernd besluit van 
30 Maart 1904, n°. 19, wordt voor de toepassing 
van bovenstaande bepalingen met diensttijd 
hij de administratie gelijk gesteld. 

6. Op de kraohtens dit besluit benoemde 
ontvangern is artikel 2 van Ons besluit van 
18 Juni 1913, n°. 33, niet van toepasaing. 

7. De bepalingen v11n 11rtikel 12b van Ons 
meergonoemd besluit van 30 l\faart '1904, 
n°. 19, en die welko daarmede in verb11nd 
staan, worden v66r. 1 Januari 1920 lierzien. 

8. Artikel 17 van hetzelfde besluit van 
30 l\faart 1904, n°. 19, wordt gelezen als volgt: 

,,De ontvangkantoren worden door Ons in 
4 klassen gerangsohikt in dier voege, dat het 
aantal kantoren der lste klas~e niet minder 

' ongeacht de geringe waarde die sommige daa-ri,an 
wdlicht vertegenwoordigen, te worden opge
zonden aan de naastbjjgelegen Rijkswerf. De 
gernaakte kosten zullen voorloopig worden 
vergoed door den grifiier van de werf, die de 
goederen in ontvangst neemt, in afwaohting 
van verrekening wanneer de goederen geheel 
of gedeeltelijk aan de betrokken Regeering 
worden toruggegeven. 

Wat botreft het vergoeden van gemaakte 
onkosten voor voorwerpen, die varticulier eigen
do;n der opvarenden waren, zou door U reoht
streeks overleg kunnen worden gepleegd met 
den betrokken vreemden oonsulairen ambtenaar. 

Het zal intussohen aanbeveling verdienen, 
dat aangespoeld wrakhout of andere voor
werpen, afkomstig van oorlogssohepen van 
oorlogvoerenden, die wegens hun omvang, 
zwaarte of hooge vervoerkosten bezwaarlijk naar 
de naastbijgelegen marinewerf kunnen w·orden 
overgebraoht, door U worden bewaard, in 
afwijking van het tot clusver voorgesohrevene. 
Aan den directeur cler naastb~jgelegen werf 
zal in dit g-eval onverwijld zijn kennis. te 
geven van het aanspoelen on opslaan. 

. (W. V. d. B. A.) 

2l December 1914. ,VET, tot toepassing van 
artikel 44 der Burgerlijke Pensioenwet ten 
behoeve van den oud-Rijkslandbouwleernar 
G. 1!'. lL of F. l{; 00HT1.rn. 8. 566. 
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WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten : 

Alzoo ·Wij in overweging genomen hebben, 
dat het wenschelijk is het aan den oud-Rijks
landbouwleeraar G. F. R. of F. R. CoRTEN ver
leend pensioen, met ·toepassing van artikel 44· 
der Burgerlijke Pensioenwet te verhoogen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, en~. 

Een ig artikel. 

Aan C. l!'. R of F. R. UoRTEN, gewezen 
Rijkslandbouwleeruar, wordt, met intrekking 
van het hem bij ons besluit van 28 October 
1912 n° .. 54, met ingang van 1 Mei 1912 toe
geken'd pensioen van f 700, met ingang van 
laatstgemelden datum een pensioen verleend 
ten laste van den Sta[!t ten bed rage van f 1000, 
met verrekening van het aan pensioen en aan 
gratificatie reeds do0r hem genotene. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 2lsten De

cember l\Jl4. 
WILHELMINA. 

De Minisfe,· van Financiiin, TREUB. 
(Uifge,q. 26 Febr. 1915.) 

21 December 1914. WET, tot verhooging van 
het fweede hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1914. S. 567. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd. 

Ten gevolge hiervan wordt het totual van 
de Ilde afdeeling gebracht op f 487,525 en het 
eindcijfer van bet hoofdstuk op f 822,413.50. 

21 December 1914. WET, tot verhooging va1, 
het eerste hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1913. S. 568. 

Bij deze wet wor,:\t een artikel verhoogd. 
Tengevolge hiervan wordt het eindcijfer van 

het hoofdstuk verhoogd met f 84,467.875 en 
daardoor gebracht op f 1,029,467.875 • 

21 Decembe1· 1914. WET, tot wijziging en ver
hooging van hei tweede hoofdstuk der 
Staaisbegrooting voor het dienstjaar 1913. 
s. 569. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd en verminderd. 

Tengevolge van deze verhoogingen en ver
minderingen wordt het totaal van de Iste 
afdeeling gebracht op f 446,979.89; dat van 
de Ilde afdeeling op f 114,891.22 6 ; dat van 
de TV de afdeeling op f 20,045.33 ; dat van 
de V de afdeeling op f 44,381.18 6 ; en het eind
cijfer van het hoofdstuk op f 828,975.13. 

21 December 1914. vVET, houdende kwijtschel
ding aan W. MOERMAN van eene den 
Lande aankomende vordering. S. 570. 

21 December 1914. WET, houdende bijzondere 
maatregelen ten opzichte van de Kamers 
van arbeid, met het oog op de tegenwoor0 

clige buitel)gewone omstandigheden. S. 571. 

Bijl. 2e Kamer 1914/1915, n°. 196, 1-6. 
Hand. id. 1914/1915, bladz. 145. 
Bijl. 1e Kamer 1914/1915, n°. 196. 
Hand. id. 1914/1915, bladz. 48. 

WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het wenschelijk is met het oog op de 
tegenwoordige buitengewone omstandigheclen, 
bijzondere maatregelen te nemen ten opzichte 
van de Kamers van arbeid ; , 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Bij in bet jaar 1915 ter verkiezing 

te houden stemmingen en herstemming6n, 
kunnen behalve zij, die aan de in artikel 8 
van de wet op de Kamers van arbeid gestelcle 
vereischten voldoen, ook tot leden eener Kamer 
van arbeid worden gekozen zij, die in een in 
de Kamer van arbeid vertegenwoordigd be
drijf binnen haar gebied werkzaam geweest 
zijn gedurende het jaar 1913 of, voor zoover 
zij werkzaam waren in bedrijven, waarin niet 
het geheele jaar pleegt gearbeid te worden, 
gedurende zoodanig gedeelte van dat jaar, als 
overeenkomstig het tweede lid van genoemd 
wetsartikel, bij algemeenen maatregel van be
stuur ten aanzien van die bedrijven is bepaald; 
een en under, mits zij ingezetenen des Rijks 
en N ederlanders zijn, den leeftijd van dertig 
jaren hebben. bereikt en niet overeenkomstig 
bet derde lid van. artikel 8 der wet op de 
Kamers van arbeid uitgesloten zijn. 

2. Op de in het jaar 1915 vast te stellen 
kiezerslijsten voor eene Kamer van arbeid 
zullen worden geplaatst, behalve de namen 
der personen, die daarop volgens de bestaande 
bepalingen moeten worden gebracht, de namen 
van hen, die voorkornen op de ten aanzien van 
die Kamer in het jaar 1914 vastgestelde en in 
dat jaar niet meer voor wijziging vatbare 
kiezerslijsten, mits de betrokken personeu 
tijdens het vuststellen der lijsten nog inge
zetenen des Rijks en Nederlanders zijn en niet 
blijkt, dat zij overeenkomstig het tweede lid 
van artikel 14 der wet op de Kamers van 
arbeid uitgesloten zijn. 

3. . Door Ons kan worden bepaald, dat de 
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artikelen 1 en 2 ook van toepassing zijn op 
in het ·jaar 1916 te houden verkiezingen en 
vast te stellen kiezerslijsten. 

4. Indien tengevolge van de tegenwoordige 
buitengewone omstandigheden het houden van 
eene verkiezing ter vervanging van leden eener 
Kamer van arbeic1, ·c1ie periodiek aftreden, 
niet gewenscht blijkt, kan Onze Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel den tijd, 
waarvoor de periodiek aftredende !eden dier 
Kamer zijn benoemc1, verlengen; met dien 
verstanc1e, dat die verlenging ten aanzien·van 
hen, die v66r het in werking treden van deze 
wet zijn afgetreden, wordt geacht te werken 
van het oogenblik cler aftreding. 

5. Onze Minister van Lanc1bouw, Nijver
heicl en Handel is bevoegd om, zoo noodig in 
afwijking van de bestaande bepalingen, voor
schriften vast te stellen, die ter uitvoering van 
het in de voorafgaande artikelen bepaalde 
mochten worclen vereisch t. 

6: Deze wet treedt in werking op den dag 
van hare afkoridiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, · den 21sten De

cember 1914. 
WILHELMINA. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 

POSTHUMA. 

(Uitgeg. 31 Dec. 1914.) 

21 December 1914. WET, tot bevordering van 
den aanleg van een locaalspoorweg van 
vVinswm naar Zoutkamp en machtiging 
tot het aangaan van een overeenkomst 
betreffende de exploitatie van den locaal
spoorweg _ Bamoerd-Roodeschool en den 
ilanleg en de exploitatie van de locaal
spuorwegen Winsum-Zoi,tkamp en Roode-

Delfzijl 
school- A . d . S. 572. ppin,qe am 

WIJ WILHELMINA, ENZ ... c1oen te weten: 

Alzoo Wij in o,·erweging genomen hebben, 
dat het wenschelijk is den aanleg te bevorc1e
ren van een. locaalspoorweg van Winsum naar 
•Zoutkainp en de exploitatie te regelen van de 
locaalspoorwegen Winsum-Zoutkamp en Sau
werd-Rooc1eschool, en - voor het geval deze 
door de Groninger -Lokaal - Spoorweg-Maat
schappij mocht worden aangelegc1 - van een 
Iocaalspoorweg van Roodeschool n·aar Delfzijl 
of Appingedam; 

Zoo is het, c1at "Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Uit 's Rijks schatkist wordt een 

renteloos voorschot beschikbaar gesteld ten 
bedrage van een c1erde· der a:mlegkosten, doch 
tot geen hooger bedrag clan / 333,335, ten 
behoeve van den aanleg ·van een locaalspoor
·weg van· Winsum naar Zoutkamp .. 

2. Het in artikel 1 genoemc1e rentelooze 
voorschot wordt onc1er voorwaarden, door Ons 
of krachtens Onze machtiging te stellen, toe-· 
gekend aan de Groninger-Lokaal-Spoorweg
Maatschappij, doch niet dan nadat door be
langhebbe,nden bij dien aanieg c1aarvoor, ten 
genoegen van Onzen Minister van Waterstaat, 
voldoende ondersteuning zal zijn verleend, 
onder geen andere voorwaarden' dan waarop 
de goedkcuring van genoemc1en Minister zal 
zijn verkregen. 

3. Onze Ministers van Waterstaat en van 
Financien worden gemachtigd om namens den 
Staat de in ontwerp bij c1eze wet gevoegde 
overeenkomst betreffende de exploitatie van 
den locaalspoorweg Sauwerd-Roodeschool en 
den aanleg en de exploitatie van de Iocaal
spoorwegen Winsum-Zoutkamp en Roode-

h 
Delfzijl 

sc ool- . aan te gaan met de 
Apprngedam 

Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoor
wegen en met de Groninger-Lokaal-Spoorweg
Maatschappij, welke c1aarin onderschoidenlijk 
worden aangeduid als ,,de Onderneming" en 
,,de Maatschappij", nadat zullen zijn ingevuld: 

in artikel 2 van dit ontwerp de dagteekening 
dezer 'wet en het nummer van het Staatsblad, 
waarin zij zal worden afgekondigc1, zoomede 
de dagteekening van de overeenkomst, tusschen 
den Staat en de Groninger-Lokaal-Spoorweg
Maatschappij te sluiten, waarbij de in artikel ~ 
eerstbedoelde voorwaarden zullen worden ge
steld en de concessie voor den in artikel l be
doelden locaalspoorweg zal worden verleend ; 
en 

in artikel 12, vierc1e lid, en artikel 16, tweede 
lid, de daarvoor alsnog oningevulde getallen. 

4. De overeenkomst; waarvan het ontwerp 
bij deze wet is gevoegd, is slechts onderworpen 
aan het zegelrecht naar de oppervlakte van 
het papier, en vrij van het recht van registratie. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 2lsten De

cember 1914. 
WILHELMINA. 

f)e 1lfinister van Waterstaat, C. LELY. 

De Minister va~ Financien, TREUB. 

(Uitgeg. 15 Jan. 1915.) 
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C()NCEPT. 

OVERE.B:NKOMST betrejfende de exploi
tatie van den locaalspoorweg Samverd
Roodeschool en den aanleg en de exploitatie 
van de locaalspoorwegen Winsuni- Zoi,f-

Delfzijl 
kamp en Roodeschool A . d . ppinge am 

.Tusschen 
,1°. den Staat der Nederlanden, in deze ov~r

eenkomst aangeduid als ,,de Staat'.' vertegen- · 
woordigd door de Ministers van Waterstaat 
en van .l!'iriancien, tot het aangaan van deze 
overeenkomst gemachtigd bij de wet van· 
den. 

2°. de .l\faatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen, gevestigd te Utrecht, in 
deze. overeenkomst aangeduid als ,,de Onder
neming", vertegen woordigd door haren Direc
teur-Generaal, handelende krachtens_ besluit 
van de algemeene vergadering van aandeel
houders dier .Maatschappij, gehouden te Am
sterdam den 

3°. De Groninger-Lokaal-Spoorweg-l\Iaat
schappij,_ gevestigd t'1 Groningen in deze over
eenkomst aangeduid als ,,de Maatschappij", 
vertegenwoordigd door haren Directeur, han
delende met goedkeuring der commis·sarissen 
van de Maatschappij, krachtens besluit van de 
algemeene vergadering van aandeelhouders dier 
Maatschappij, · gehouden te Groningim, den 
is het volgende overeengekomen : 

HOO]'DSTUK I. 

Algemeene bepalingen. 

Art. 1. De door de Maatschappij aange
legde locaalspoorweg van Sauwerd naar Roode
school - verder aangeduid als de spoorwcg 
S.R. --:- waarvoor concessie werd verleend door 
den Minister van Waterstaat, Handel en Nij
verheid bij beschikkingen van den 8 J uni i886 
en van den 15 Februari-6 Maart 1888, omvat, 
onverminderd het bepaalde bij artikel 12, zesde 
lid, alle tot dien spoorweg behoorende werken 
en inrichtingen, voorkomende op de door de 
l\Iaatschappij aan de Onderneming verstrekte 
grondplannen, v.oor zoover een en antler niet 
is gewijzigd door de tot den datum der tegen
woordige overeenkomst uitgevoerde wijzigings
en uitbreidingsworken; opgenoinen in den aan 
deze overeenkomst gehechten staat. 

2. De Maatschappij verbindt zich tot den 
aanl.eg van een locaalspoorweg van Winsum 
naar Zoutkamp - verder aangeduid als :. ,,de 

spoorweg W.Z." - voor den aanleg en -de 
exploitatie waarvan haar concessie is verleend 
bij de overeenkomst, welke ter uitvqering van 
artikel 8 der wet van 
tusschen den Staat en de Maatschappij dd. 
is gesloten. 

3. Behoudens het . bepaalde bij artikel 10 
verbindt zich de i'llaatsch_appij den spoorweg 
W.Z. met al wat daartoe behoort, te bouwen 
en te voltooien overeenkomstig de daarvoor 

· geldende concesgie-bepalingen, en dien, geheel 
gereed ter exploitatie, aan de Onderneming 
op te leveren binnen den tijd daarvoor in de 
concessie- en subsidie-overeenkomst bepaald, 
of door den Minister van vVaterstaat, na de 
Onderneming te hebben gehoord, toegestaan. 

De verplichtingen der Maatschappij ten aan
zien van den bouw van den spoorweg -W.Z., 
met al wat daartoe behoort, warden geregeld 
naar het tusschen de Onderneming en de 
Maatschappij onder goedkeuring van den Mi
nister van Waterstaat vastgestelde of met 
0J1derling goedvinden later gewijzigde en in 
beide gevallen ten bewijze daarvun ondertee
kende bouwprogramma. 

4; De onteigeningen, de aanbestedingen en 
gunningen geschieden in overeenstemming met 
de Onderneming. 

Alle ontwerpen, begrootingen, bestekken, 
voorwaarden van levering worden in overleg 
met .de Onderneming opgemaakt en daarna aan 
de goedkeuring van den Minister van Water
staat onder.worpen. 

De aanvaarding der voorwaarden, verbonden 
aan ten behoeve van den spoorweg W.Z. te 
verleenen subsidien met uitzondering van het 
voorschot, becloeld in artikel 1 van cle in 
artikel 2 genoemde wet, geschiedt niet dan na 
verkregen overeenstemming met de Onder
neming. 

De Maatschappij mag geene verplichtingen 
aangaan jegens aerden, die lasten zouden kun
nen opleggen aan de exploitatie, dan in over
eenstemming met de Onderneming. In het
geen in overeenstemming met de Onderneming 
of met hare toestemming is· vastgesteld, kan 
de Maatschappij · geen wijziging brengen, dan 
met schriftelijke toestemming van de Onder
neming. 

Zoowel de M.inister van W aterstaat, ·als de 
On:ierneming zijn bevoegd zich, op de wijze 
als hun goeddunkt, te overtuigen, dat de uit
voering der werken deugdelijk en naar be
hooren geschiedt, volgens de daarvoor vast
gestelde ontwerpen en bestekken of voorwaar
den en m·ereenkomstig het bouwprogrammn. 



·1914 21 D E C I•: M E E R. 582 

5. De Maatscbappij zal de Onderneming 
tijdig voor de voltooiing van den spoorweg 
W.Z. in de gelegenbeid stellen tot bet maken 
Yan de werken, welke door deze ingevolge bet 
bepaalde bij artikei 10 op den spoorweg W.Z. 
moeten worden aangelegd. 

Zij ·\mi van de aanstaande oplevering van 
den spoorweg W.Z., in volgens deze overeen
korhst voldoenden toestand, ten minste drie 
maanden te voren aan de Onderneming kennis 
geven, terwijl laatstgenoemde zicb ,•erplicht 
den spoorweg W.Z. in exploitatie te brengen 
binnen vier wekeil nadat de spoorweg W.Z. 
door haar in orde is bevonden, door den Raad 
van Toezicht op de Spoorwegdiensten is goed
gekeurd en de machtiging tot bet in exploi
tatie brengen vanwege den Minister van ·water
staat is verleend. 

De overgave ter expioitatie wordt bij proces
ve1:baal geconstatee1·d, op te maken en te onder
teekenen door gemachtigden van de Ondcr
neming en van de :Ofaatschapj)ij. 

6. Voor zoover bet onderhoud van den 
spoorweg w:z. niet beboort tot de verplich
tingen der aannemers van den aanleg, woruen 
gedurende de eerste 2 jaren, volgende op den 
dag der in exploitatieneming, · alle uitgaven 
van onderhoud, welke niet den hovenbouw, 
namelijk de eigenlijke spoorbaan met wissels 
en draaischi,iven betreffen, dom· de Maatschappij 
aan de Onderneming terug betaald, binnen 
eenc maand nadat zij haar de desbetreffende 
rekeningen heeft aangeboden en deze door den 
liiinister van Waterstaat zijn goedgekeurd. 
· · 7. Binnen een maand na bet tijdstip, waarop 
de geheele spoorweg W.Z. twee jaren in 
exploitatie is geweest, heeft eene definitieve 
opneming van den weg en de werken plaats 
door daartoe door den Minister van Water
staat, de Onderneming en de Maatschappij 
aangewezen personen. 

Van deze 6pnen1ing woi·dt een proces,ver
baal opgemaakt en door hen onderteekend. 

De Maatschappij zal dan tevens aan de On
derne_ming ter hand stellen volledige plannen 
en bescheiden, waaruit de constructie der ver
schillende werken bliJkt, benevens nauwkeurig 
bijgewerkte grondplannen, vergezeld van ge
waarmerkte afsch riften van alle acten betref
fende de onteigening en alle verdere bescheiden 
en overeenkomsten met derden gesloten, die 
met de exploitatie in verband staan. 

Indien volgens · het proces-verbaal blijkt, dat 
de Maatschappij nog werken van aanleg schul
dig is, is zij gehoti.den deze binnen bekwamen 
tijcl te maken of de kosten er van te vergoe-

den, zoo xij de uitvoering aan de Onderneming 
overlaat en de door deze gemaakte kosten door 
den Minister van Waterstaat worden goed
gekeurd. 

Indien de Onderneming na bet in exploitatie 
brengen, doch v66r het in bet eerste lid van 
dit artikel vermelde tijdstip, uitbreiding of 
wijziging van de volkomen volgens het bouw
J>rogramma afgeleverde worken of we] nieuwe 
werken, die niet in bet bouwprogramma zijn 
·opgenomen, noodig of wenscli.elijk oordeelt, 
zijn de bepalingen van artikel 12 daarop van 
toepassing. 

8. De Maatschappij verbindt zich om, voor 
bet geval door haar een spoorweg van.Roode
school naar Delfaijl of Appingedam m·och t 
worden aang'elegd, de Ondernemiug op den 
voet van het bepaalcle in hoofdstuk II dezer 
overeenkomst met de exploitatie te znllen be
lasten. 

Ten aunzien van den in het vorige lid bc
doelden spoorweg zal mede gelden bet in de 
artikelen 3 tot en met 7 van dit hoofdstuk 
voo, den sµoorweg W.Z. be1>aalde. 

9. De gelden, vereischt voor de geregelde 
aflossing volgens het bestaande aflossingsplan 
der nog in omloop zijnclc obligatien van de 
3 ½ pet. obligatieleening der l\!Iaatschappij, ten 
beloope van f 380,000, zullen door de Onder
neming nan de l\!laatschappij worden voorge
schoten tegen eene rente .van 3½ ten hondercl 
's jaars, welke rente zal zijn te verrekenen 
met de krachtens artikel 14 Q.oor cle Onder
neming aan de Maatschappij te betalen ver
goeding. 

Het aid us voorgeschoten bedrag - eventueel 
verminderd als in bet tweede en derde lid van 
artikel 13 aangegeven - maakt eene vordering 
uit van de Onderneming op de Maatschappij, 
welke opeischbaar zaf worden bij verkoop of 
naasting van den spoorweg S. R. als bedbeld 
in· de artikelen 22 en 24 deze·r overeenkomst. 

HOOFDSTUK II. 

De exploitafie. 

10. De Onderneming belast zich met de 
ex1,Ioitatie vim de in boofdstuk I bedoelde 
spoorwegen - verder aangeduid als ,,de spoor
wegen" - voor zooveel de spoorweg Roode-

Delfzijl . . 
school Appingedam betreft, voor bet geval 

deze lijn tbt stand komt. 
Voor bare rekening korrit de aanscbafli.ng, 

ten behoeve dier exploitatie van al betgeen 
door haar ingevolge artikel 11 der overeen-
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komst van 21 Januari 1890, bekracbtigd bij de 
wet van 22 Juli 1890 (Staatsblad no. 134) voor 
de exploitatiff van een staatsspoorweg moet 
worden aangeschaft. Voor zoover een en ander 
v66r bet sluiten dezer overeenkomst door de 
l\faatschappij ten behoeve van den spoor,veg 
S. R. mocht zijn aangeschaft, wordt bet ge
rekend tot den spoorweg S. R. te behooren. 

De onderneming verbinclt zich de bcpalin
gen van de concessien en subsidie-overee.n
komsten en de overige op de l\faatschappij 
rnstende ,·erplichtingen, voor zoover zij in 
overeenstemming met de Onderneming 'aan
vaard zijn, na te ]even en evenzeer de bepa
lingen ·en voorschriften, voortvloeiende ii.it 
bestaande en nog te n;aken wetten en wettelijke 
verordeningen, alles voor zoover het de exploi
tatie betreft. Zij vrijwaart cle Maatschappij 
voor' de gevolgen van niet-nakoming van de 
bepaliugen der voornoemde concessien en snb
siclie-overeeukomsten, voor zooveel die nako
ming tot hare verplichtingen beh~ort of af
hankelijk is van hare handelingen als exploi
tante van de spoorwegen. 

Zi,i verbindt zich dagelijks tenminste vier 
treiiJ.en voor reizigers in elke richting over de 
spoorwegen te doen rijden. De vermeerdering 
of vermindering van het aantal verplichte 
treinen, in den vorigen volzin bedoeld, wordt 
in gemeen overleg tusschen den Minister van 
Waterstaat en de Onderneming geregeld. 

11. De vergoedingen, verschuldigd voor 
het gebrnik van eenig station of baanvak, aan 
den Staat of eenige onderneming toebehoo
rende, ten behoeve van de spoorwegen komen, 
voor zoover die vergoedingen verschuldigd zijn 
voor het gebruik van werken, ten laste van de 
JHaatschappij, voor zoover die vergoedingen 
verschuldigcl zijn als bijdrage in kosten van 
exploitatie, komen zij ten laste van de Onder
neming. 

De onclerhanclelingen, regelingen en overeen
komsten tot het verkrijgen van annsluitingen 
nan en gemeenschappelijk gebruik van eenig 
station of baanvak, aan den Staat of cenige 
onderneming toebehoorende, ten behoevc van 
den aanleg van de spoorwegen worden door 
de Maatschappij in overeenstemming met de 
onclerneming onclerscheiclenlijk gevoercl en ge
sloten. 

Onclerhanclelingen aangaande aansluitingen 
aan en gemeenschappelijk' gebruik van eenig 
station of ·bannvak, aan den Staat of eenigc 
onderneming toebehoorende, ten behoeve van 
·de spoorwegen en welke niet behooren tot die,. 
·Ledoeld in bet 2de lid van dit artikel, zoo-

mede die aangaande aan~luitingen aan en ge· 
meensehappelijk gebruik van eenig station of 
baanvak van dri spoorwegen ten behoeve van 
spoorwegen van den Staat of eenige onderne
ming, worden uitsluitend door de Onderneming 
gevoercl, die bij deze do01· de Maatschappij 
gemachtigd wordt om de overeenkomsten, des 
wege tot stand gekomen, ook namens de Maat
schappij voor den tijd, dat de exploits.tie va·n 
de spoorwegen door de Onderneming wordt 
gevoerd, nf te sluiten. 

Overeenkomsten als in de beide vorige Ieden 
van dit artikel bedoeld, hehoeven <;le goed
keuring van den Minister van Waterstaat. 

12. Alle . werken tot wijziging, . verbetering 
of uitbreiding of we! nieuwe werken, welke 
door de Onderneming worden noodig geacht 
of krachtens concessien, wetten en wettelijke 
verordeningen worden opgelegd, alsmede huiten
gewone herstellingen ten gevolge van . over
strooming, oorlog, oproer, of welke overmacht 
ook, zullen door de Onderneming ·worden ge
maakt. 

De Onderneming. zal, alvorens dergelijke 
werken en herstellingen uit te voeren, voor 
zoover zij niet betreffen hetgeen door h

0

aar 
volgens artikel 10 is aangeschaft onder over
legging van de noodige plannen, bestekken en 
begrootingen in tweevoud, verguuning tot het 
maken daarvan vragen aan den Minist.er vim 
Waterstaat. 

Indien deze de vergunning verleent of, in
dien bij weigering van deze vergunning, 
scheidslieden bedoeld in artikel 26 beslissen 
dat vorenbedoelile werken voor de behoorlijke 
uitoefening van den dienst noodig zijn, clan 
komen de kosten ten laste van de Maatschappij, 
<loch worden door de Onderneming reiiteloos 
voorgeschoteil. 

Het aldus voorgeschoten · beclrag - even
tueel verminderd als in het ·tweede en derde 
lid van artikel 13 aangegeven -: alsmede de 
door de Onderneming voorgeschoten kosten 
der werken opgenomen in den in het slot ,·au 
artikel 1 geno.emden stnat, ten be!oilpc, van 
f maken eene vonlel"ing nit van de _Oii'der
neming op de Maatschuppij, welke opeischbaar 
zal worden bij verkoop van de spoorwegen en 
bij bet eindigen vari de:,:e overeenkomst. 

V66r den lsten Mei vao elk jaar zendt de 
OndP.rneming aan den Minister van Waterstaat 
en nan cle Maatscbnppij eene gespecificeerde 
·opga,e van de bovengezegd'e kosten, welke in 
het voorgaande jaar gemankt :djn. 

Werkeu, bekostigd op den voet van bet 
bepaalde in het derde lid, zooniede die bedoeld 
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in het vierde ,lid van <lit artikel, worden ge-
acht deel uit !te maken van de spoorwegen. · 
Eventueel voor zulke werken aangekochte gron
den worden 'in ' de eigeridomsregisters, ten 
name der M.aatschappij gesteld. 

De hepalingen van het derde, vierde en 
vijfde lid· van '<lit. artikel zijn ook van· toepas
sing op alle hierboven bedbelde werkei1 op 
geme\c)nschappelijke baanvakken en 'stations 
van Staats- en andere spoorwegen, waarvan 
de kosten geheel of gedeeltelijk volgens de 
desbetreffende overeenkomsten, ten laste van 
de spoorwegeri komen. 

De Onderneming zal aan de M.aatschappij 
ter hand stellen volledige plannen en beschei
den betreffende de ingevolge dit artikel ge
maakte werken. 

13. De· Onderneming ontvangt · alle op
brengsteh, baten en inkomsten, geene uitge
zonderd·, voortsptuitende 'uit de exploitatie of 
het gebr'uik• van de ·spoo~~egen en van de 
'd:i.artoe behoorende eigendo~men, dus o~k de 
periodieke vergoedingen, door andere onder
nemingen · verschuldigd voor het gemeerischap
pelijk 'gebr~ili: van stations· of baanvakken, 

·behoorende tot de spoorwegen, alsmede de 
·baten, die door andere ondernemingen in de 
li:osten vah eersten . aanleg van de spoorwegen 
gegeven · bljdragen ruochten . opleveren en . de 
opbrengsten 'u:it' de verpacbtingen van eigen-
dornmen, enz. , ' . , ' 

Tot de bovengenoemde opbrengsten, ba_ten 
en inkomsten · beboorf niet ··de pp)lrengst van 
al hetgeen·, blijkens· de in bet derde. lid van 
artikel 7 'genoemde bescbeiden, op het· in het 
eerste lid . van da~ artikel geno_emde . tijdstip 
..:.... voor den spoorweg S. R. blijkens _de in 
artikei' 1 bedoelde grondpiannen bij 'b~t aan
gaan . dezer overeenkomst - tot de spoorwegen 
beboorde, voor zoover· een en an_der verkocbt 
en niet vervangen wordt; deze opbrengst 
komt ten goede aan de Onderneming; die 
haar in mindering· brengt van hetgeen zij 
krachte~s het. tweede · lid ran artikel 9 of 
kracht~ris het vierde lid va:u artilcel. 12 te 
i,~'rderen heeft. 

Voorts ·komt de opbrengst ~an' 'de w\)rken, 
op·gimomen in den aan het slot van artikel :J. 
bedoelden staat 'en van· hetgeen ingevolge 
artikel. ·_12. door de Ondernen;ing is gemaakt, 
voor zoo~e/ (l~n en ander verk:6clit 'en niet 
~ervangen 'wo~dt ten. goede aa~ de Onderne
'ming, die baar in rnindering brengt van het-. 
ge.en ~ij krachtens bet tweede lid van artikel 9 
of krachtens bet vierde lid van ev'engenoemd 
artik~l ·12 ·te vorcleren heeft.' 

. Daarentegen komen ten laste van de Onder
neming alle uitgaven, van welken _aard ook., 
4it de exploitatie voortspruitende, welke niet 
bij deze overeenkomst uitdr_ukkelijk ten, laste 
van de M.aatscbappij worden gebr_acht. 

De Ondernemjng verbindt zich tot de ver
zekering der gebouwen tegen· brandscbade of 
neemt deze scbadc te baren laste. 

De grondbelastingen, waterschaps-, ,polder
en dijklasten en alle dergel,ijke die in den 
reg(ll op den eigendom van onroerende goe
dere11 rusten, blijven 'ten laste van de Maat
scbappij. 

De ·M.aatschappij .kan controle uitoefenen op 
de opbrengsten en inkomsten van de spoor
wegen en op cle voor baar gedane uitg'aven 
bedoelcl bij artikel 12, en te dien einde inzage 
nemen ten .kantore van de Onderneming, van 
de claarop betrek_kelijke. boeken en bescbeiden. 

De Onderneming stelt ter beschikking van 
de, Maatscbappij cle maancle,lijksche opgaven 
betreffencle de opbrengsten cler exploi ta tie van 
de spoq~wegen, welke ingevolge cle concessie
voorwaarden · door de M.aatscbappij moeten 
worden ingezonden. 

't4. De. Onderneming betaalt a,an de M.aat
scbappij, zoolang zif slecbts den spo,or.weg S. R. 
exploiteert, eene jaarlijkschc vergo,eding ten 
beloope. 33,75 ten b~nclercl cle1; bruto-ontvang
sten op. den spoorweg S. R. -te. voldoen v66r 
1 Juli volgencle up het jaar, ~vaarover de uit
keering loopt. 

Yan be_t tijdstip, waarop cle.spoorweg .W. Z. 
in exploitatie zal zijn genomen, betaalt de• 
Onclernerning aan de J\faatschappij, instede van 
de fo bet vorige lid bedoe.lde vergoeding : 

a, eene vergoecling van f 56,500 per jaar ; 
b. inclien in eeriig boeli:jaar de bruto-ont

vingsten cler spoorwegen meer hebben .beclra-
gen clan f 10 per dag en per K. M. : · . . 
. ·40 ten hondercl van becloeld~ bruto-ontving
sten boven f 10 pe_r. dag en per K.M. , tot en 
met j 12,50 per dag en. per K.M. : 

30 ten· bonclerd van becloel_cle bruto-ontvang-. 
sten boven f 12,50 per dag. en per K.M. to_t 
en met f 15 per clag ·,en. per K. M. ; 

, 2d ten honcle,rd va~ de 'tiedoelde bruto-ont~ 
va~gsten boven f 15. per dag en. per K.M. 

Onder bruto,ontvangsten word.t verstaan al 
·betgeen weg.ens vervoer van pcrsonen en goe.
deren .over cle spomwegen · v_o_lgel)S d(l daarop 
".an kracbt zijnd~ tarieven of naar aanleiclirig 
van gesloten -vracbt-overeenkomsten, <,loor d\c) 
O~derne~1\ng ~orclt geI,nd. . . 
. . Hetgeen de Onderneming ingevolge het be

'paald~. 'sub a aan cle M~atscbappijver:s~buldigd 
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is, wordt door haar in halfjaarlijksche· termijnen, 
·verschijnende· 1 Januari en 1 Juli, ;voldaan, 
terwijl de uitkeering bedoeld sub. b .geschiedt 

· v66,r 1. Juli, volgende op het jaar, waarover 
die uitkeering loopt. 
, Ter J:,erekeni,ng van de ontvangsten per 
kilometer. wordt de lengte van de spoorwegen 
bepaald .door meting langs de assen tnsschen 
het midden van de hoofdgebouwen op de 
stations op de eindpunten. 

r Van bet tijd~tip, :W!larop tie spoorweg Roode-
Delfzijl . . 

school- Appingedam in exploitatie wordt 

gebracht 
het. 2de 
j 68,600. 

zal de vaste vergoeding · bedoeld in 
lid , onder _a worden verhoogd tot 

15. De Onderneming is bev~egd alle tarie
ven, .verdeelingen van het verkeer, vracht- . 
overeenkomsten; enz , behoudens de goedkeu
ring van den Mini~ter van Waterstaat, inge
volge de wet, zelfstandig vast te stellen, zonder 
hierover de Maatschappij te raadplegen. 

16. De Onderneming is bevoegd op de 
spoor:wegen kos_teloos vervoer toe te staan. in 
all_e gevallen, waarin ·zij ctit in haar belang 
wenschelijk ach t. , .. 

De leden .,van ,.het b!3stuur der l\foatschappij, 
te zamen ten hoogste tot een aantal van 

personen, zijn gerechtigd tot vrij vervoer 
vo_or bun persoon in de hoogste klasse op de 
spoorwegen.· . 

17. De Onderneming is gehouden de spo.or· 
:wegen,. met al wat daarto_e behoort, in goeden 
staat. te onderhonden. · · 

HOOFDSTUK. Ill. 

Naasting ~n. verkoop. 

18 . . De. Maatschappij is niet bevoegd de 
spoorwegen of hare rechten, uit deze overeen, 
ko~st en uit de concessien of subsidie-over
_eenkomsten vo.ortvloeiende,. a!ln .anderen dan 
aan den Staat of aan de Ondememiiig over te 
dragen of te verkoopen. 

Zij mag geenerlei verband of last op de 
spoorwegen· leggen, dan ·met toestemming van 
(len.Minister.van.Waterstaat en van de Onder•· 
_neming. . ; 

Die. toestemfning . wordt mede gevorderd 
. voor den v:erkoop, voorzien ili artikel 13, 
tweede en derde lid. 

19. Ingeval de Staat, ingevolge het:bepaalde 
bij de overe~nkomst van 21 J anuari 1890, 

··bekrachtigd bij de. wet van 22 ,Juli 1890 (Staats

_blad n°. 134),' .de ·eige/'.)dommen der Onder
n!lming naas~, dap. .~el ingeval de !}ndernemuig, 

ingevolge artikel 2i d01; evengenoemde over, 
eenkomst, van hare. rechten wordt verv:allen 
verklaard, zal de · Staat ten aanzien van· alle 
uit de tegenwoordige overeenkomst voort
vloeiende r!Jchten en verplichtingen in de plaats 
treden van de Onderneming; met dien. ver- . 
stande, dat hij voor bet vervolg alle rechten 
zal uitoefenen, welke d'eze overeenkomst aan 
de Onderneming tegenover de Maatschapplj . 
toekent, <loch tevens alle daarbij aan de eerst
genoemde tegenover de Maatschappij opgelegde :· 
verplichti~gen zal hebben 1~a te ko1~en. . 

. 20. Bij naasting van de eigeudommen der 
Onderneming op den voet als bepaald bij 
artikel -39 der overeenkomst van 21 J anuari 
1890, bekrachtigd bij de wet ~an 22 ,jriJi 1890 
(Staatsblad n°. 134), zal de Siaat van haai· 
overl).emen, tegen betaling van. het ~one be
drag daarvan, hare vorderingen op de Maat
schappij, _bedoeld bij artikel 9 · en artikel 12. 
Het bedrag dier vorderingen wordt telken jare 
bij proctis-verbaal vastgesteld. 

21. Al hetgeen door de Onderneming, in: 
gevolge a;tikel 10 wordt aangeschaft, wordt 
geacht te behooren tot de door haar geexploi
teerd wordende Staatsspoorwegen, zoodat daar
voor zal. gelden · al hetgeen. in de -in h_et vorig 
artikel bedoelde overeenkomst is bepaald om
trent dergelijke v_oorwerpen, welke door de 
Onderneming voor cie exploitatie van de ~taats
spoorwegen gebruikt word.en met uitzondering 
van hetgeen bij artikel 41 dier overeenkoms\ 
betreffende de korting is bepaald. 
_ _22. De Onderneming heeft te alien tijde 
· het recht om door koop den eigendom te ver· 
krijgen van de spoorwegen met al wat de Staat 
bij naasting zou verkrijgen, mits zij van dat 
recht . te gelijker _tijd gebruik maakt voor den 
spoorweg S. R. en voor den spoorweg W. Z., 
al_smede voor ~en spoorweg Roocleschool-

A ~elfzid·j_l - indien de l\faatschappij ten dage 
ppmge am, , , 

der aanzegging in -het derde lid van dit artikel 
bedoeld tot den aanleg van die lijn mocht zijn 
overgegaan. . 
. Indlen nog. ni.et tot. den aanleg- dier lijn is 
9~ergega~n, zal . de Onderneming bevoegd en 
verplicht zijn zich i!) de plaats der M.aat
scbappij t~ stellen in alle. overeenkomsten, 
welke de Maatschappij met ·betrekking tot den 
aanleg ,.'-dier .. lijn z~l hepb~n gesloten . ten 
dage der aanzegging in bet volgende lid be
doeld. 

De dag, waarop de Ondememing den eigen; 
dom vail d(\ spoorwegen. verkrijgt, moet samen,, 
yallen met het einde van een. kalenderjaar en 
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ten minste 3 inaanden te .voren door de Onder
neming· aan de Maatschappij schriftelijk zijn 
tiangezegd. 

}Iocht de Onderneming van dit recht ge
bruik maken, dan betaalt zij aan de Maat
schappij denzelfdeti · prijs als de Staat in geval 
van · naasting op ·denzelfden datum aan de 
Maatschappij zou hebben moeten betalen, ver' 
meerderd met eene rente van 5 ten honderd 
's jaars van den dag der eigendomsverkrijging 
tot· dien der betaling. 

De Maatschappij ve1'bindt zich alle- mede
werking te zulleil verleenen voor de :bedoelde 
overdracht vereischt en de daartoe vereischte 
bescheiden te onderteekenen, op struffe eener 
boete van· f 200 per <lag, waarmede de over
dracht door haar toedoen mocht worden ver
traagd, welke boete ten opzichte van elk stuk zal 
ingaan veertien dagen nadat de· Onderneming 
aan de' l\Iaatschappij ten opzichte van zoodanig 
stuk hare medewerking zal hebben gevi-aagd. 

Voor het gebrnik maken van het recht van 
a,rnkoop van de spoorwegen. behoeft de Onder
neming de machtiging van den l\iinister van 
\Vaterstaat. 

23. Zooclra de Onderneming ingevolge het 
bepaalde bij artikel 22 den eigendom van de 
spoorwegen heeft verkregen, zal: 

1°. de Onderneming ten aanzien van alle 
nit de concessien en subsidie-overeenkomsten 
voortvloeiende rechten en verplichtingen in de 
plaats t"reden van de Maatsel:\appij, met dien 
verst,mcle dat. de Onderneming voor bet ver
volg alle rechten zal uitoefenen · welke de con
cessien en subsidie-overeenkomsten aan de 
Jiaatschappij tegenover den Staat toekennen, 
doch daarbij tevens alle aan haar tegenover 
den Sbiat opgelegcle verplichtingen zal hebben 
na te·komen; 

2°. de Maatschappij aan de tegenwoordige 
overeenkomst geen rechten meer ki:mnen ont 
leenen, doch ook van de haar daarin opgelegde 
verplichtingen ontslagen zijn. 

Ingeval na aankoop van de spoorwegen door 
de Qnderneming de Staat, ingevolge het be
paalde bij de overeenkomst vun 21 · Januari 
1890; bekrachtigd- bij de wet_ van 22 Jul_i 18!l0 
(Staatsblad n°; 134) cle eigendommen cler Onder
neming riaa·st, clan wel de Onderneming inge
volge artikel 27 der eveilgenoerncle overeen
komst van "hare reehten wordt vervalle11 ver
klaard, zal de Staat verplicht zijn tegelijkertijd 
de spoorwegen to naasten tegen de in de con
cessie11 of in de stibsiclie-overeenkomsten aan
gegeveu naastingsprljzen; vermeerderd met- de 
op den 1rnop · en de levering gevallen kosten. 

24. Ingeval ·de spoorwegen door den Staat 
mochten wcirden gemiast,· v66rdat tot naasting 
van de eigendommen van ·de Onderneming• 
wordt overgegaan, zal de Staat ten aanzien 
van alle nit de tegenwoordige overiierikomst 
voortvloeiende rechten · en verplichtingen· in 
de plaats treclen van de Maatschapp;i, met 
dien verstande dat hij vooi- het vervolg alle 
rechten zal uitoefenen, welke deze overeen° 
komst aan cle Maatschappij tegenover de On, . 
derneming toekeU:t, doch _daarbij tevens alle 
aan de eerstgenoemde tegenover de Onder
neming opgelegde verplicbtingen zal hebben 
na te koinen. 

De St:iat verbindt zich nu voor alsdan, zich 
ten aanzien van de . schuld der Maatschappij 
bedoeld bij artikel · 12, viercle lid, ten ·tijde 
barer naasting bestaande, ·te stellen in de 
plaats · der Maatschappij, door welke inde
plnatsstelling de l\Iaatschappif van die ver
bintenis zal zijn ontslagen.' 

25. De i~ overeenstemining ·inet de Onder
neming en met goedkeuring van den Minister 
van Wt,terstaat _ vastgestelde statuten der 
J\IIaatschappij mogen zohder uitd'rnkkelijke 
toestemming vnn dien Ministei· en van·• de 
Onderneming niet worden gewijzigcl· of aan
gevuld: 

·26. · Geschillen, uit of ter zake· 'van deze 
overeenkomst tusschen partijen ontstaande, 
worden onderworpen aan de uitspraak van 
drie -scheidslieclen· met inachtneniing van het
geen omtrent zoodanige uitspraak is bepaald 
bij artikel 48 van de overeeilkomst van 21 Ja-
nuari 1890, bekrachtigd bij de wet van 22 Juli 
1890 (Staatsblad n°:· 134). 

27. De tusschen cle Onder.neming en de 
Maatschappij dd. 12-19 November 1889 ge
sloten overeenkomst, laatstelijk geivijzigd · bij 
overeenkom~t van 30 Juni 1898, is vervallen. 

28. Alle kosten. en rechten, op deze over
eenkomst ,vallende, worden ·gedragen door de 
Maatschuppij. · 

Aldus in drievoud opgemaakt en onder
teekencl. , . . . : . . '. . . , . 

21 Decnnbe;· 1914. ·WE1r, tot bestendiging van 
den staat van beleg, verklaard bij Konink

. ·lijk besluit ·van 29 'Augus,tus 1914 (Staats
b/act· n°. 435); S: 573. 

WIJ W_ILHELMINA, E.Nz ... doen te weten: 

Alzoo Wij in• overweging· genomen hebben, 
dat bet wenscihelijk is den ·staat · van ·beleg, 
verklaard bij Ons Besluit van 29 Augustus 
1914 (Sfaafsblad n°. 435) 'te doen voortduren 
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Gelet · op art. 5 der "\Vet van 23 Mei 1899 
(Staatsblad n°. · 128); . 

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

Eenig artikel .. 
De staat van·beleg, 'verklaard bij .. Ons B~

siuit van 29 Augi.J.s6.1s 1914 (Staatsbla'd n°. 435µ, 
wordt best01idigd. · I 

Lasten en bevelen, enz. · 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 21sten De-

cember 1914. · 
WILHELMINA.. I 

De Ninister van Oorlog, BosliooM.: 
De 111 inister van Buitenlandsche Zaken, 

J. LOUDON. ! 
De lliinistei· -van ,fostitie, B. ORT. 1 

De ,1Iiniste,· van Binnenlandsche Zake11, 
CORT V. D. LINDJ<JN. I 

De Minister ·,:an Marine, ,f. J. RAMBONNEf. 

De 1vliniste1· van Financien, TREUB. i 
De 111inister van Waterstaat, 0. LEL1", 

De Min. van Landbonw, Nijverheid en Handel, 
POSTHUMA. ! 

De 1.llinister v,1,n Kolonien, TH. B. PLEYTE. 

(Uif,r;eg . . 8 .Jan. 1915.) ; 

21 December 1914. W~T, tot bestendiging van 
den staat van beleg, verklaard bij Konink
lijk besluit mu 8 September 1914 (Staat'{i-
blnd 11°. 448). S. 574. 

1 

WIJ WILHELJ\1IN A, ~:Nz ... doen te wete~: 
Alzoo "\Vij in overweging genomen bebben, 

dat het wenschelijk is den staat van beleg, 
verklaard bij Ons Besluit van· 8 September 
1914 (Staatsb/ad n°. 448) te doen voortdure~. 

. Gelet op ar.tikel 5 van de Wei van 23 Mri 
1899 (Stanlsblad n°. 128); · I 

Zoo is bet, dat ,Vij,' den Raad van State, enf· 

Eenig artikel. 
De staat van beleg, verklaard bij Ons Beshiit 

van 8 September 1914 (Staafsb/ad n°. 448}, wordt 
bestendigd. : 

Lasten en bevelen, enz. 1 

Gegeven te 's-Gravenhage, den 2lsten D~
cember 1914. 

WILHELMINA. 
De Ministe,· van Oorlog, BosnooM. i 

De ])finis/er van Buitenlandsche Zakeh', 
,J .. LOUDON. i 

De Minister van ,Justitie, B. 0R'.I.'. i 
De Mini'ster uan Binnenlanclsche Zalcen, 

. COR'I' V. D. LINDEN. I 
De 11:finisfel' van JlI{o-ine, J. J. RAMBONNEt, 

De Minister van Financien, TREUB-1 

De Minisfe1' vnn 1l'atersfaat, 0 .. LELY. 

De Min. van Landbomv, Nijve,·heid en Ha1Hlel,: 
POSTHUMA. 

De .Minisfe1' van J{o/oi1ii!n, TH. B. PLEYTE. 
(Uitgeg. 8 Jan. 1915.): 

21 Decembe,· 1914. WE'.I.', tot bestendiging vari 
den staat van beleg, verklaard bij Konink
lijk besluit v'an 25 September 1914 (Staats• 
blad n°. 463). S. 575. 

WIJ WILH.E;LMIN A, ENZ, .. doen te weten : 

Aizoo Wij in· overweging genomen hebben 
dat bet wenschelijk is, den staat van boleg, 
verklaard bij Omi' Besluit van 25 September 
1914 (Staatsblad n°. 463) te doen voortduren: 

Gelet op artikel 5 van de wet van 23 Mei 
1899 (Staalsb/ad n•. 128); 

Zoo is· het, dat Wij, den Raad van_ State, enz. 

Eenig artikel. 

De Staat van beleg, verklaard bij Ons Besluit 
van 25 September 1914 (Staalsb/ad n°. 463), 
wordt bestendigd. 

Lasten en bevelen, en~. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 21sten De

cember 1914. 
WILHELMINA. 

De .11linister i·an Oorlog, · 'Bosnoinr: 
De Minister ·van Buitenlandsche Zaken, 

J. LOUDON. 

De Ministe,· van Justitie, B. 0R'l'. 
De Minister van Binnei,landsche Zaken, 

CORT V •. D. LINDEN. 

De Minister ?Jan Marine, J. J. RAMBONNE'l'. 

be Mi;iister van Financien, 'i'REUB. 

De Minister van Waterstaat, 0. LELY. 

De Min. van Landtomv ,Nijved,eid en Randel, 
POSTHUMA, 

De Ministei· van Kolonii!n, TH. B. PLEY'.l.'E. 

(Uit,qeg. 8 Jan. 1915.) 

21 December ]914. WET, tot goedkeuring der 
dading met de gemeente Neuzen betreffende 
den eigendom van een gedeelte der voor
malige vestinggronden aldaar. S. 576. 

21 DP.ce,nber 1914. \VET, tot verklaring van 
het algemeen nut der · onteigening van 
eigendommen, noodig voor en ten behoeve 
van het verbreeden van het deel der Vijzel
straat tusscben de Heerengracht en c1e 
Prinsengracht te Ainste,·dain. S. 577. 

21 December 1914. WET, tot verklaring van 
bet algemeen nut der onteigening van 
eigendommen, noodig voor en ten beboeve 
van .het doortrekken van de Muzenstraat 
te 's-Gravenhage. S. 578, 
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21 December 1914. WET, houdende aanwij• 
zing van de .Algemeene Landsdrukkerij 
als Staatsbedrijf. S. 579. 

WIJ WILHELMINA, ENZ •.. doen te weten: 

Alzoo Wij in. overweging genomen hebben, 
dat het wenschelijk is, den tak van Staats
dienst, omvattende de Algemeene Landsdruk
kerij, aan te wijzen als StaatsbedriJE in den 
zin der wet van 16 Februari 1912 (Staatsblad 

·· n°. 85); 
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
A rt. 1. De tak van Staatsdienst, omvattende de 

Algeme·ene Landsdrukkerij, wordt, voor zooveel 
betreft het dienstjaar 1915 en volgende dienst
jaren, aaugewezen als Staatsbedrijf in den zin 
der wet van 16 Februari 1912 (,<;Jtaa!sblad n°. 
86); 

2. De uitgaven wegens werken of leveran
tien ten dienste van de Algemeene Landsdruk
kerij, bedongen bij in 1914 aangegane contracten 
en waarvoor gelden op de begrooting voor 1914 
zijn uitge_trokken, worden, voor zoover de op
levering in 1915 mocht plaats hebben, gebracht 
ten taste van de begrooting van het in artikel 
1 genoemde Staatsbedrijf voor .Hl15. 

3. De in. artikel 6 der wet van 16 Februari 
1912 (Btaatsblad n°. 85) bedoelde schatting van 
de waarde der bezittingen van het in artikel 1 
genoemde Staatsbedrijf op 1 Januari 1915 ge
schiedt door Onze Ministers van Binnenland
sche Zaken en van Financien. 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven te 's-Gravenhage, den 2lsten De
cember 1914. 

WlLHELMI.N A. 

De Minister van Binnenla,ulsche Zaken, 
CORT V. D. LINDEN. 

De Ministe,· van .B'inancien, TREUB. 

(Uitgeg. 29 Dec. 1914.) 

21 December 1914. WKT, houdende aanvulling 
van de wet van 31 December 1913 (Staats

blad n°. 461) tot afwijking van de bepa
lingen der wet van 18 Juli 1890 (Staatsb/ad 
n°. 109), tot regeling der pensioenen van 
de mindere geemployeerden enz., op dag
geld werkzaam bij de inrichtingen van. 
's Rijks z_ee- en landmacht, ten behoeve 
van mindere geemployeerden enz., op 
daggeld werkzaam bij 's Rijks werf te 
A1nsterdam, die, in verband met de voor
genomen opheffing van die werf als in
richting van aanbouw en herstelling, zijn 

of zullen woruen ontslagen ter zake van 
maatregel van bestuur. S. 580. 

. Bijl. 2• Kamer 1913/1914, n°. 365, 1-3; 
1914/1915, n°. 86. 

Hand. id. 1914/1915, 128/129. 
Bijl. Hand. l• Kamer 1914/1915, n°. 86, 1-2. 
Hand. id. 1914/1915, bladz. 37. 

WIJ WILHFJL:MIN A, ENZ ... cloen te weten : 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat de billijkheid is gebleken eener aanvulling 
van de wet van 31 December 1913 (Staatsblad 
n°. 461), boudende afwijking van de bepalingen 
der wet van 18 Juli 1890 (Staatsblad n°. 109) 
tot regeling der pensioenen van de mindere 
geemployeerden, werklieden en bedienden, op 
daggeld werkzaam bij inrichtingen van's Rijks 
zee- en landmaubt, gewijzigd bij de wetten 
van 21 Maart 1896 (Staatsblad n°. 50), 9 April 
1897 (Staatsblad n°. 83) en 11 ,Juli 1904 (Staats
blad n°. 134), ten behoeve van mindere geem
ployeerden, werklieden en beclienden, op dag
geld werkzaam bij 's Rijks werf te Amsterdam, 
die, in' verband met de v;iorgenomen opheffing 
van die werf als inrichting van aanbouw en 
herstelling, zijn of zullen worden ontslagen 
ter zake van maatregel van bestuur; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Aan de wet· van 31 December 1913 

(Staatsblad n°. 461) wordt na artikel 3 foege
voegd bet navolgende 

Art. 4. Met afwijking van het bepaalde in 
artikel 11 tier wet van 18 Juli 1890 (Staatsblad 
n°. 109), zooals dat artikel bij artikel 4 der 
wet van 11 Juli 1904 (Staatsblad n°. 134) is 
gewijzigd, wordt aan mindere geemployeerden, 
werklieden en bedienden, bedoeld in artikel 1 
dezer wet, die minstens vijf, doch minder dan 
15 jaren bij de Rijksinrichtingen of werkvaar
tuigen, met nama ook in een der betrekkingen, 
bedoeld in artike I 1, ~de lid, der wet. van 
18 Juli 1890 (Staatsblad n°. 109), zooals dat 
bij de wet van 11 ,Juli 1904 (Staatsblad n°. 134) 
is aangevuld, werkzaam zijn geweest, door 
het hoofd van het Departement van Marine 
een bewijs afge~even, clat zij bij het bereiken 
van den ouderdotn van zestig jaren aanspraak 
hebben op een pensioen, berekend op den voet 
van artikel 6 der wet van 18 Juli.1890 (Staats· 
blad n°. 109), doch met weglating der be
paling ointrent het minimum van bet pensioen
bedrag. · · 

Voor hen, die in bedoelde gevallen verkee
rend, 15 jaren of mecr bij de genoemde in
richtingen zijn werkzaam geweest, wordt de 
aanspraak op het uitgestelde pensioen verkre-
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gen bij het bereiken van den ouderdom · va~ 
vijf en vijftig jaren. _ I 

Deze aanspraak vervalt wanneer zij lierplaatst 
zijn in eene Rij\rnbetrekking, waaraan het uitj 
zicht verbonden is op een pensioen, bij welks 
berekening de diensttijd, bedoeld in het lst~ 
lid van dit artikel, in aanmerking wordt gej 
no!llen, of wanneer hun v66r het bereiken vari 
den ouderdom van zestig, respectievelijk vijf 
en vijftig jaren, reeds zoodanig pensioen i,

1
-

verleend. · · · 
· Bij herplaatsing _;an de in het lste lid van 
dit artikel geno~mden· aan eene inrichtingJ 
bedoeld in art. 1 der wet van 18 Juli 1890 
(Staalsblad n•. 109), iooals dat bij de wet vari 
11 Juli 1904 (Staatsblad n°; 134) is aangevuld) 
wordt artikel 5 der wet van 18 Juli 189q 
(Staatsblad no. 109) weder op hen van toepas1 
sing. _ · j 

2. Artikel 4 der wet van 31 December 1913 
(Staatsblad n°. 461) wordt ,,Artikel 5". 1n1 

dat artikel worden de w~orden · ,,voor zoove~ 
daarvan niet hij de artikelen · 1, 2 en 3 deze~ · 
wet wordt afgeweken" vervangen door de 
woorden ,,voor zoover daarvan niet bij dd 
artikelen 1, 2, 3 en 4 dezer wet wordt afge~ 
weken". : 

3. Artikel 5 der -wet ·van 31 December 191~ 
. • I 

(Sfaatsblad n°. 461) wordt ,,Art1kel 6". I 
4. Deze wet wordt geacht te zijn in werking, 

getreden met den ee,·sten ,htli '1913. I 
Lasten en bevelen, eriz. , 
Gegeven te 's Gravenhage, den 21sten De.I 

cember 1914. 
WILHELMINA. 

De Minisfe1' va1i Marine, J, J. RAMBONNE'l', 

(Uitgeg. 31 Dec. 1914.) 

21 December 1914. WET, houdende mach
tiging tot het aangaan van eene overeenJ 
komst met de Noord-Brabantsch-DuitschJ 
Spoorweg-Maatschappij betreffende de penJ 
sioenregeling van haar personeel. S. 581.1 

WIJ WILHELMINA, ENZ ••.. doen te weten ! 
Alzoo Wij in overweging genomen hebbenJ 

dat het wenschelijk is Onze Ministers vari 
Waterstaat·en van Financien te machtigen met 
de Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorweg-Maatl -
schappij eene overeenkomst aan te gaan ·J 
zake de pensioenregeling voor het in Nederland 
anders dan tijdelijk werkzaam zijnde vastJ 
personeel dier Maatschappij ; I 

Zoo is het; dat Wij, deri Raad van State, enz, 
Art. 1. Onze Ministers van Waterstaat eJ 

I 
I 

I 
I 

vin Financien warden gemachtigd om namens 
den Staat de in ontwerp met eene bijlage bij 
deze wet gevo~gde overeenkomst aan te gaa!l 
met de Noord-Brabantsch-Duitsche Sp·oorweg
Maatschappij, nadat in den aanhef van dat ont
werp de dagteekening dezer wet en het nummer 
van het Staatsblad, waarin zij zal warden afge0 

kci~digd, zullen zij n ingevuld. 
2. De overeenkomst, in artikel 1 bedoeld,, 

wordt met de· bijlage daarvan gratis ge. 
registreerd. 
· Lasten en bevelen, enz. • 
~geven te 's-Gravenhage, den 2lsten De

cember· 1914. 
WILHELMINA. 

De 1liinister van Waterstaat, C. LELY." 

De 11[ inister van Financien, TREUB. 

(Uitgeg. W Jan. 1915.), 

ONTWERP-OVEREENKOMS'r. 

Tusschen: 
den Staat der Nederlanden, vertegenwoordigd 
door den Minister van ·waterstaat en den_ 
Minister van Financien, tot het aangaan_ Vfil! , 
deze overeenkomst gemachtigd bij . de wet 
van (Staatsblad -n°. ), ter eenre, 

en 
de N oord-Brabantsch-Duitsche Spoorweg-Maat
schappij, gevestigd te Rotterdam, vertegen
woordigd door-hare Directie, tot het--aangaan 
van deze overeenkomst door de Algemeeue 
Vergadering van Aandeelhouders der Maat
schappij gemachtigd,. ter andere zijcJ,e,- is ):let 
volgende overeengekomen : 

Art. 1. Ingeval de Maatschappij ophoudt 
haren spoorweg van Boxtel naar de Pruisische 
grens in de richting van Wesel te exploiteeren, 
zal de Staat het Pensioenfonds ten behoeve 
van het in Nederland anders dan tijdelijk 
werkzaam zijnde vaste personeel der J\faat
schappij overnemen, met dien verstande, dat 
geene verplichting tot voortzetting van dat 
Fonds op den Staat overgaat, doch dat de Staat 
aan de belanghebbenden zal waarborgen: 

a. de· v6or· de-overneming ten laste van het 
Fonds overeenkomstig de bepalingen van het 
reglement toegekeride pensioenen, en 

b. de pensioenen, waarop de deelgenooten op 
het tijdstip, waarop zij den dienst van de _ 
Maatschappij verlaten, volgens het dan -gel
dende reglement van het Fonds aanspraak 
hebben verkregen wegens den hij de Maat
schappij volhrachten diensttijd. 

Door de in het v:orige lic,1- bedoelde overneming 
verkrijgt de Stait eene v'ordering ten laste 
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yan· de Maatschappij tot het bedrag,_ hetwelk 
het Fonds op het •tijdstip der overneming 
eventueel van de .i\faatschappij te vorderen 
heeft. De Maatschappij is voorts aansprakelijk 
voor de overdracht, bij den overgang van het 
Fonds aan den Staat, van-de waarden, waarin 
de aan den Staat overgaande, gelden . van het 
Fonds overeenkomstig het reglement zijn 
belegd, behalve voor zoover de bedoelde waar
den aan de Nederlandsche Bank in bewaring 
of onderpand zijn gegeven en niet kunnen terug
genomen worden zonder goedkeuring van de 
Ministers van ,Vaterstaat en van Financiiin, 
alsook voor zoover de bewaring op andere wijze 
heeft plaats gehad volgens door de Ministers 
van ,Vaterstaat en van Financiiin gegeven 
voorschriften, in welk laatste geval de daar
door ontstane hoogere kosten van bewaring 
door den Staat warden gedragen. 

2. De Maatschappij verbindt zich zorg te 
dragen: 

1 °. dat een reglement voor het Pensioenfonds 
ten behoeve van haar in Nederland anders dan 
tijdelijk werkzaam zijnde vast~ personeel wordt 
ingevoerd, waarvan een afdruk aan deze 
overeenkomst is gehecht; 

2°. dat de Directie de in art. 13 van het 
bovenbedoelde reglement vermelde stortingen 
zal bepalen (den Adviseur gehoord), volgens 
eene berekening, waarvan de grondslagen door 
de Ministers van ,Vaterstaat en van Financiiin 
zijn goedgekeurd ; 

3°. dat van de bevoegdheid, aan de Directie 
gegeven bij art. 53, lid a, van het bovenbedoelde 
reglement, wat betreft de bijdragen van het 
personeel en van de Maatschappij, gebruik 
zal worden gemaakt voor zooveel <lit door de 
Ministers van Vi7aterstaat en van Financiiin 
wordt verlangd, zoodra op grond van een 
onderzoek naar den toestand van het Fonds, 
ingesteld hetzij door den in art. 52 van genoemd 
reglement bedoelden adviseur, hetzij door een 
van Regeeringswege aangewezen deskundigo, 
of we! - bij verschil van meening tuss_chen de 
beide evenbedoelde deskundigen - door een 
door die beide deskundigen aan te wijzen derden 
deskundige, gebleken is, dat tot volledige 
dekking der op het ]!'onds rustende lasten, 
de baten van het Fonds niet meer voldoende 
zouden zijn. 

Voor de toepassing van het onder 3°. bepaalde 
wordt ondersteld, dat: 

a. op den lsten Januari 1914 in het Fonds 
is gesto1:t, boven de in art. 2 van het reglenient, 
sub 1°., ·bedoelde som, eene som van f 370,000; 

b. met ingang van i Janulri 1914 jaarlijks 

in het Fonds is gestort, boven de in het regle· 
ment vermeldc bijdragen .;an het personeel 
en van de ilfaatschappij, eene bijdragc van 
2.29 %. van hot gezamenlijk bedrag der bezol
digingen van de deelgenooten, waarover door 
dezen doorloopende korting wordt betaald ; 

en zijn mitsdion voor die toepassing onder 
,,baten:' te verstaan de werkelijke baten van 
het Fonds (het kapitaal en de contante waarde 
van alle toekomstige bijdragen), vermeerderd 
met de naar een rentevoet van drie en drie 
vierden ten honderd (3¼ %) 's jaars berekende 
waarde van eenc starting en eeno jaarlijksche 
bijdrage, als onder a en b bedoeld. 

Indien bij een - op de wijze als bedoeld in 
het eerstc lid onder 3°. van dit artikel, doch 
niet v66r 1 Januari 1924, of in geval v66r 
dien datum tot oven1eming van het Fonds 
door den Staat mocht warden overgegaan, 
op het tijdstip dier overneming - in te stellen 
onderzoek is gebleken, dat ten gevolge van 
de regeling der pensioenen van de nagelaten 
betrekkingen der deelgenooten, vervat in het 
in het eerate lid onder 1 °. bedoelde reglement, 
aan de baten van het Fonds in den zin van 
het tweede lid meer ontbreekt tot vollcdige 
dekking .van de op hot Fonds rustende !asten, 
clan het geval zou geweest zijn, indien bedoelde 
regeling gelijk ware geweest aan die, ver
vat in het Roglement voor het Pensioenfonds 
der Nederlandsche Oentraal Spoorweg-i\iaat
schappij, waarop betrekking heeft de wet 
van 7 Juni 1913 (Staatsb!ad n°. 260), zullen de 
Ministers van i·Vaterstaat en van Financien van 
het uit dien hoofde berekende meerdere tekort 
van de j\faatschappij slechts dekking kunnen 
verlangen voor de helft, en wel uitsluitend door 
verhooging van hare jaarlijksche bijdrage 
aan het Fonds, alsnog in te gaan op den lsten 
Januari 1914. il:Iet ingang van dienzelfden 
<lag wordt alsdan de in het tweede lid van 
dit artikcl onder b bedoelde jaarlijksche bij
drage _aan het Fonds ondersteld te zijn toege
nomen met gelijk percentage van het daar 
bedoelde gezamenlijke bedrag der bezoldi
gingen, als waarmede de bijdrage der :i\faat
schappij is verhoogd, en zal derhalve van 
dien datum af voor de toepassing van het bij 
het eerste lid van dit artikel onder 3°. bedoelde 
antler ,,baten",mede zijn te begrijpen de waarde 
van eene zoodanige verhooging. 

De Maatscbappij verbindt zich in hot bij 
het vorige lid bedoelde geval de verhooging 
van hare jaarlijkschc bijdrage, voor zoover de 
betaling daarvan achterstallig is, met rente op 
rente daarvan, berekend naar drie en drie 
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vierden ton· honderd (3¼ % 's jaars, in eens; 
in het Fonds te storten. ' 

De Staat is te alien tijde bevoegd een onder-, 
zoek naar den toestand van het .Fonds doo~ 
een van Regeeringswege aan te wijzen desi 
kundige te doen instellen ; de Maatschappij is 
in dat geval gehouden aan dien deskundig~ 
alle door dezen gewenschte inlichtingen td 
verstrekken. 

3. De Staat verbindt zich mede te werken 
tot eene hcrziening van de bij deze overeen~ 
komst vastgestelde pensioenregeling voor .hey 
in Nederland anders dan tijdelijk werkzaall). 
zijnde vaste personeel der Maatsehappij, vooi' 
het geval dat door eene algemeene wettelijk~ 
regeling van ouderdoms- en ( of) invaliditeits; 
pensioenen aan de J\faatsehappij en ( of) aa1f 
haar vaste personeel nieuwe lasten worder:i 
opgelegd. 

Aldus in tweevoud overeengekomen 
's-Gravenhage/Gennep, den· tr 

De .Minister van 1V ater staat, , 

De 11![iniste-r van Finandien, 

De :,,-::!":':,:::'::a~;r"' i 
BIJLAGE 

DER ONTWERP-OVEREENKOMST .. 

REGLEMENT voor het Pensioenfonds te,~ 
bekoeve van het in N ederland anders dan 
tijdelijlc werkzaarn, zijnde vaste _ persone~l 
der N oord-Bmbantsch-Duitsche Spoorweg, 
1N aatschappij. 

HOOFDSTUK I. 

I 

I Doel en vorming van het Fonds. 

Art. 1. Het Pensioenfonds strekt ten bel. 
• I 

hoeve van het in Nederland anders dan tijdelijk 
werkzaam zijnde vaste personeel der Maat
schappij en van de nagelaten betrekkingen va~ 
dat personeel. 

2. Het. Fonds wordt gevormd door : 
1 

1 °. een som van / 370,000, welke door d,e 
lVIaatschappij op 1 Januari 1914 in het Fona:s 
wordt gestort; : 

2°. de bijdragen der deelgcnooten; 
3°. de bijdragen der J\faatschappi{; 
. 4°. giften of onvoorziene opbrengsten; 
5°. de renten van waarden, eigendom van 

het Fonds. I 

I. 
I 

HOOFDSTUK-II. 

Verhouding der Jlfoatschappij tot het Ponds. 

3. De J\faatsehappij verzekert de bij dit 
reglement toegekende pensioenen aan · he1\, 
die daarop volgens de b!}palingen van dit 
reglement aanspraak hebben. 

4. De jaarlijksehe bijdrage der J\faatsehappij 
bedraagt vier ten honderd (4 pOt.) van het 
bedrag der gezamenlijke bezoldigingen, waar
over de deelgenooten van het Fonds in het afge
loopen jaar doorloopende lrn'rting hebben be
taald. 

HOOFDSTUK III. 

Deelgenootschctp van het Fonds. 

5. Zij, die volgens het door den Minister
van Waterstaat goedgekeurde qf vastgestelde 
Reglement Dienstvoorw!tarden (N.B.D,S.) be
hooren tot hot in Nederland anders dan tijdelijk 
werkzaam zijnde vciste personeel der J\faat
schappij, zijn verplicht deelgenoot van het 
Fonds te zijn, tenzij in dat reglement anders. 
is bepaald. 

Zij verliezen dat deelgenootschap niet door 
tijdelijk in Duitschland werkzaam te zijn of 
aldaar tijdelijk te worden gestationneerd. 

6. Het deelgenootschap van hot Fonds vangt 
aan op den dag, waarop men ondor het in 
Nederland anders dan tijdelijk werkzaa1µ zijnde 
vaste personeel der J\faatschappij is opgenonien. 

Personen, die in Duitschland zijn aangestelcl 
en naar _Nederland worden ovorgeplaatst, 
worden deelgenoot van het Fonds op don dag 
hunner overplaatsing onder toepassing van 
hetgeen in art. 13 is bepaalcl. 

7. Het deelgenootschap van het Fonds houdt 
op, zoodra men - om welke redenen ook -
den dienst der i\faatschappij verlaat, of anders 
dan tijdelijk buiten Nederland wordt ver:. 
plaatst. _ _ _ 

8. Elk deelgenoot ontvangt een bowijs van 
deelgenootschap. 

HOOFDST UK IV. 

Bijd-ragen dei- deelgeiiooten. 

9. De bijdragen der deelgenooten wor<len op 
hunne bezoldiging ingehouden en bestaan in : 

A. eene doorloopende korting ; 
B. eene afloopende korting, telkens wannocr 

hunne bezoldiging verhoogd wordt . 
10. a. De bezoldiging, waarnaar de bijdrage 

dor i\faatschappij, zoomede de kortingen bere
kend worden, bestaat in: 

J 
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1°. de bezoldiging in geld door de Maat
schappij vocir het vervullen der dienstbetrek
king vastgesteld, verhoogd voor na te noemen 
-0ategorien van personeel met een door de 
Directie vast te stellen bedrag wegens het genot 
van premie of overgeld bij stukwerk ; . 

2°. het genot van woning met vuur en licht, 
011der welken vorm ook door de llfaatschappij 
verstrekt, berekend tot eene waarde van twintig 
ten honderd (20 pCt.) van de onder 10. bedoelde 
bezoldiging. zonder verhooging als daar be-
doekl; , 

3°. het genot van woning zonder vnur en 
licht, onder welken vorm ook door de llfaat
;;chappij verstrekt, berekend tot eene waarde 
van twaalf ten honderd (12 pCt.) van de onder 
1°. bonoelde bezoldiging, zonder verhooging 
als daar bedoeld. 

b. Behoudens het bepaalde in het vorige lid 
onder 1 ° . .worden andere emolumenten dan die 
aldaar bedoeld onder 2°. en 3°., bij de bereke
ning van het als korting te betalen bedrag, niet 
als bezoldiging aangemerkt. 

·c. Eene verhooging als bij lid a, 1°. van dit 
artikel bedoeld, wordt toegepast : 

·1°. wegens het genot van pre1men voor de 
beambten, belast met het bestuur van de 
locomotieven ; 

2°. wegens het genot van overgeld bij stuk
werk voor de beambten der werkplaatsen. 

11. De doorloopende korting bedraagt vijf 
ten honderd (5 pCt.) der bezoltliging. 

12. De afloopende korting betlraagt voor : 
1°. mannelijko deelgenooten: 
het bed.rag der verhooging, met inachtne

ming van· art. 14 in te houden bij de betaling 
van bezoldiging of loon, en wel gelijkmatig 
verdeeltl over vier jaren ; 

2°. vrouwelijke deelgenooten : 
een viertle gedeelte (1/4) der verhooging, met 

inachtneming van bovengenoemd artikel, in 
te houden bij de betaling van bezoltligmg of 
loon, en wel gelijkmatig vertleeld over een jaar. 

13. et. Indien iemantl ouder clan een en 
dertig (31) jaar onder het in Nederland anders 

clan tijtlelijk werkzaam zijntle vaste personeel 
der .ilfaatschappij wordt opgerio ••en, moet hij 
binnen een maantl na zijne intliensttreding, een 

. bedrag in het Fonds storten, te bepalen door 
de Directie, den Adviseur gehoord. 

b. Hij, die in het Fonds heeft gestort het 
in de eerste zinsnede van dit artikel bedoeld 
bedrag, wordt voor de toepassing te zijner 
tijd van de artt. 18, 23, 24, 25, 37, 38, 39, 
40, 43 en 44 beschouwd alsof hij sedert den 
een en dertig (31) jarigen leeftijd onafgebroken 

tot het in Nederland anders dan tijdelijk werk
zaam zijnde vaste personeel had behoord en 
tot het Fonds had bijgedragen en de hem bij 
zijne indiensttreding toegekende bezoldiging· 
sinds dat tijdstip steeds had genciten. 

14. a. Deelgenooten; wier bezoldiging vier-" 
honderd gulden (/ 400) per jaar of minder be- · 
draagt, zijn geene afloopende· korting ver
sclrnldigd. 

b. Bij verhooging hunner bezoldiging boven 
vierhonderd gulden (/ 400) per jaar, wordt de 
afloopende korting be~ekend over het bedrag, 
waarmede de verhoogde bezoldiging vierhon
derd gulden (/ 400) per jaar overschrijdt. 

c .. Geene korting, afloopende noch doorloo
pende, is verschuldigd voor zoover de bezoldi
ging in den zin van art. 10, zes duizend gulden 
((6000) te boven gaat. 

15. Bij achtereenvolgende verlaging en ver
hooging van bezoldiging geldt als regel, dat 
over eene verhooging, waarvan de afloopendo 
korting reeds gestort is, niet ten tweeden male 
afloopende korting berekend wordt. 

16. Indien iemand deelgenoot van het pen
sioenfonds wordt met eene bezoldiging in den 
zin van art. 10 hooger clan vierhonderd gulden 
(f 400), zal het verschil tusschen die bezoldiging 
en vierhonderd gulden (/ 400) beschouwd 
worden als eene verhooging van bezoldiging. 

Van dat verschil is afloopende korting op den 
bij art. 12 omschreven · voet verschuldigd, 
behoudens dat, 

1 °. indien de bezoltliging bij den aanvang 
van het deelgenootschap zeshonderd gulden 
(I 600) niet overtreft, de hierbedoelde afloo
pentle korting slechts zal verschuldigd zijn voor 
de helft; 

20. het verschuldigde zal worden ingehouden 
gelijkmatig verdeeld voor mannelijke deelge
nooten over acht (8) jaren en voor vrouwelijke 
deelgenooten over twee (2) jaren. 

17. De in het Fonds gestorte bijdragen 
worden in geen geval teruggegeven. 

HOOFDST UK V. 

Pensioenen va,n de deelgenooten. 

18. Onverminderd het bepaalde bij art. 24 
wordt aan hen, die op het tijdstip, waarop zij 
den dienst der J\faatschappij verlaten, deelge
nooten van het Fonds zijn. en minstens over 
vijf (5) jaren tot het Fonds hebben bijged.ragen, 
een jaarlijksch pensioen toegekend : 

1 °. ingeval zij in dienst der llfaatschappij 
den leeftijd van vijf en zestig (65) jaren hebben 
bereikt; 
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20. ingeval zij v66r den onder 1°. bepaalden 
leeftijd, ter,vijl zij in dienst der Maatschapp:ij 
zijn, invalide worden, mits in het' eene en h!)t 
andere geval de dienstbetrekking zij geeizi
digd door opzegging overeenkomstig het Regl~
ment Dienstvoorwaarden (N. B. D.S.), het~ij 
van de zijde der Maatschappij, hetzij door de~ 
deelgenoot. 

19. a. Onder invaliditeit worden verstaan die 
ziels- en lichaamsgebreken, waardoor ·mep. 
voortdurend onbekwaam, wordt om de werll:
zaamheden te verrichten, verbonden ai.n de 
dienstbetrekking. ' 

b. Invaliditeit ,geeft geen aanspraak op peq
sioen, wanneer zij het gevolg is van onzedelijk 
gedrag of ·wanneer zij opzettelijk is teweeg-
gebracht. i 

20. De aanvrage om pensioen geschiedt schrif. 
telijk en behoorlijk met redenen omkleed aan 
de Directie. . 

1 

21. a. Indien een · deelgenoot, d'e invalid:e 
is bevonden, bij de .i\faatschappij in dienst blijft, 
<loch in eene andere betrekking wordt geplaatst, 
waaraan eene lagere bezoldiging in den zin vap 
art. 10, lid a, is verbonden dan die, waarvoor 
laatstelijk door hem werd bijgedragen, zal he~ 
ten laste van het Pensioenfonds eene jaarlijksch:e 
uitkeering worden toegekend, gelijk aan h~t 
verschil tusschen bet bedrag van laatstbe
doelde en van eerstbedoe!de bezoldiging. 

b. Wanneer en zoo!ang de deelgenoo,t 
krachtens wettelijke bepalingen betreffend~ 
ongevallenverzekering boven zijne • bezoldi
ging eene rente geniet ter zake van een ongeva:l 
hem in verband met de uitoefoning · van hef 
bedrijf der Maatscha1,pij overkomen, wordt 
voor de toepassing van het vorige lid de bezol-· 
diging, aan de nieuwe betrekking verbonderi, 
geacht zooveel meer te bedragen dan die rentb 
beloopt. · ' 

c. De in lid a bedoelde jaarlijksche uitkee
ring kan hoogstens bedrageiJ. het pensioei~, 
waarop betrokkene aanspraak zou hebbe~ 
gehad. · 

d. Latere verhooging zijner bezoidiging 
brengt geen:e wijziging in het bedrag der uit, 
keering nit het Pensioenfonds. 

· e. De bij dit artikel becloelde uitkeering( en) 
is (zijn) voor de, toepassing van <lit reglement 
en de ,, V oorschriften", bedoeld in art. 48'. 

. ontler pensioen(en) te begrijpen. 
22. De invalide, die met genot van eene nit'. 

keering als betl6eld bij het vorig artikel en (of)· 
van eene rente, toegekentl ingevolge wettelijke 
bepalingen betreffende ongevallenverzekering 
- doch met· vermindering van bezoldiging 7 

1914. ! 

in dienst blijft van de l\faatschappij, draagt in 
het Fonds bij - behalve ·over zijne bezoldi
ging in de niemve,betrekking - over het bedrag 
der hem toegekende uitkeering eh ( of) ongev~l
rente. 

23. a. Behoudens het bepaalde bij lid c 
van <lit artikel en· bij lid b van art. 27 bedraagt 
het pensioen, dat zoowel bij vijf en zestig (65) 
jarigen leeftijd als bij invaliditeit wordt toe
gekend, voor elk jaar, dat de deelgenoot tot 

Fonds b.eeft bijgedragen een zestigste ge
deelte , (1/ 60 ) van het gemiddeld bedrag der 
jaarlijk'sche bezoldiging, waarnaar gedurende 
de laatste vijf (5) jaren, · waarin hij tot het 
Fonds heeft bijgedragen, zijne bijdrage berekend 
wertl. 

b. Het pensioen in het vorige lid' bedoeld, 
kan nooit meer bedragen dan twee derde:ti: ('/a) 
v~n het aldus berekend gemiddeld bedrag der 
jaarlijksche . bezoldiging, noch meer dan vier-
duizend gulden (/ 4000). . 

c. 1Vanneer en zoolang een pensioentrekkende 
krachtens wettelijke bepalingen betrefl;ende·on
gevallenverzekering eene rente geniet ter zake 
van een ongeval, hem in verband met de uit
oefening van het bedrijf der Maatsch~ppij over
komen, zal hij als pensioen ontvangen· een 
bedrag ·berekend overeenkomstig het bepaalde 
bij lid a en b van <lit artikel, doch met vervan
ging in lid a van de daar genoemde breuk van 
een zestigste (1 / 60 ) door een honderdste (' /100 : 

en in lid b van twee derden ("/3) door veertig 
honderdsten (40i100 ) en van vierdnizei{d· gulden 
(f 4000) door tweeduizend vierhonderd gulden 
(f 2400), met <lien verstande echter dat over 
eenig tijdvak aan perisioen en rente te zamen 
nimnier minder zal worden genoten dan · wan
neer de pensioentrekkende U:itsluiteJ.id pensioen 
gezioot volgens lid a en b van dit artikel en nfot 
meer dan de bezoldiging in den zin van art. '10. 

24. a. Zij; die minstens tien (10) jaren ·tot 
het in Nederland anders dan: tijdelijk werkzaam 
zijnde vaste personeel van · de Maatschappif 
hebben behoord, of die met inachtneming van 
de bepalingen van art. 13, 28 ·of 5i moeten 
beschouwd worden als gedurende tien (10) 
jaren tot dat perso:ri.eel te hebben behoord; 
kunnen - ,vanneer hunne dienstbetrekking 
tot de Maatschappij met ingan:g van of na 
1 Januari 1914, <loch v66r het bereiken ~an 
den vijf ·en zestig (65) jarigen leeftijd is beein:
digd .door opzegging overeenkomstig ~et Reg!'e; 
ment. Diens'tvoorwaarden (N. B. D.· S,), · hetz~j 
van de zijde der Maatschappij, hetzij door 
den deelgenoot, en zij op h,,t tijdstip van hi'.rn 
oritslag 'deelgenoot 'van het' Fonds ,varen ' 

38 
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in afwijkii}g van het bepaalde in art. 18 antler bereikt hebben van den vijf en zestig (65) 
1°., zoodra zij den leeftijd van v_ijf en zestig (65) jarigen leeftijd of wegens invaliditeit - volgens 
jaren hebben bereikt, aanspraak op pensioen het bepaalde bij art. 23 berekend naar het 
doen gelden berekend overeenkomstig art. 23 gemiddeld bed,rag van bezoldigii1g en uitkee
van dit reglement. ring en ( of) ongevalrente te zamen, waarnaar 

b. Zij, die hunne aanspraak op pensioen niet gedurende de laatste vijf (5) jaren, waarin hij 
doen gelden binnen zes maanden na den dag, tot het Fonds heeft bijgedragen, zijne bijdrage 
:vanaf welken zij krachtens dit artikel recht berekend werd. 
hebb~n op pensioen, verliezen elke aan~praak c . . Onverminderd het bepaaldEl bij art. 45 
.op pensioen uit dit artikel voortvlo_eiende. · is bij ontslag, al dan niet op yerzoek, om 

25. a. Zij, die op of na 1 Januari 1914 andere redenen dan le~ftijd of invaliditeit, 
zonder aanspraak op pensioen en zonder te het !P.gevolge lid a van qit artikel toe te kennen 
vallen in de termen van art. 24, den dienst der pensioen gelijk aan dat, h~t,yelk destijds zqu 
Maatschappij verlaten, kunnen, wanneer zij zijn verleend, indien de deelgenoot wegens 
bij hun ontslag deelgenoot van het Fonds waren invaliditeit ontslagen ware met ingang va~ 
en v66r dat ontslag gedurende ten minste vijf ( 5) den dag, waarop in verband met het genot van 
jaren tot het Fonds hebben bijgedragen of uitkeering of ongevalrente, zijne be;wldiging 
volgens art. 13, )!8 of 57 geacht moeten warden werd v_erminderd. 
te hebben bijgedragen, zoodra zij den leeftijd 28. a. Wanneer iemand onder het in Neder
van vijf en zestig (65) jaren hebben bereikt; land anders dan tijdelijk werkzaam zijnde vaete 
aanspraak doen gelden .op eene jaarlijksche personeel der Maatschappij is_ of wordt opge
rente ten laste van het Fonds. nomen, die daartoe vroegcr reeds heeft behoord, 

b. Voor de berekening der onder a bedoelde zal de tijd, over welken hij v66r en na zijne 
rente geldt hetgeen met betrekking tot de wederopneming tot het Fonds heeft bijge
berekening van pensioenen is bepaald bij art. 23, dragen en ( of) krachtens qe bepalingen van dit 
behoudens het navolgende: artikel, van art. 13 of 57, geacht wordt te 

1°. in s£ede van_ een zestigste ('/so) van het hebben bijgedragen, voor de toepassing te 
iµ, art. 23 onder a· aangegeven gemiddelde zijner t\jd van de artt. 18, 23, 24, 25, 37, 38, 
bedrag is voor elk daar bedoeld jaar in rekening 39, -40, 43 en 44 gelijkelijk warden in aanmer
te brengen een honderdste (1/100) van dat king genomen. 
bedrag. Bij de toepassing de~er bepalingen zal in 

2°, in stede_ van twee derden (2/ 3) van het geen '. geval eenig tijdvak meer dan eenmaal 
in art. 23 onder b bedoelde gemiddel_de bedrag in rekening warden gebracht. 
is ~e stellen veertig honderdsten (40/ 100) van b. vVanneer de wederopgenomene bij zijne 
dat _bedr_ag. wederopneming onder het in Nederland anders 

c. Art. 24 b is toepasselijk met betrekking dan tijdelijk werkzaam zijnde vaste personeel 
tot d~ aanspraak op rente krachtens dit artikel. ouder is dan een en dertig (31) jaren, zal. -

d. De bij dit artikel bedoelde rente(n) is onverminderd het vorenbepaalde onder a -
(zijn), voorzoover zulks niet in strijd komt art. 13 .of 57 op hem van toepassing zijn, met 
met de bepalingen van dit artikel, voor de dien verstande echter dat, indien hij v66r 
toepacsing van dit reglement en de ,,Voor- zijne wederaanstelling reeds gedurende eenigen 
schriften", be<J.oeld in art. 48, onder ,,pen- tijd boven den een en dertig .(31) jarigen leeftijd 
eioen(en)" te b,egrijpe~. · hee~t - of krachtens vroegere starting volgens 

26. Tot bestrijdmg van zegPlkosten der uit- art. 13 geacht wordt te hebben - bijgedragen 
treksels utt de :registers van den Burgerlijken tot het Fonds of tot het in Nederland anders 
stand en-andere bescbeiden, die voor de toeken- dan tijdelijk werkzaam zijnde vaste personeel 
nhig en uitb~~~ling v~n pensioen moet~n ~orden te hebben behoord, zulks voor de berekening 
overg~legd, wordt het pensioen met twee der door hem bij de weder:opneming te storten 
g~l<l'ei:i ·u 2) verhoogd. · · som te zijnen bate door d_en Adviseur zal 

27. a·. De invalide, bedoeld bij art. 22, zal warden in aanmerl,dng genomen. 
in · het · genot v'a'u pensioen · tre4en, mdien ·hij · c. De wederopgenomene kan, met afwijking. 
uit den dienst der Maatschappij ,vordt ont- van het vorenbepaalde, mits hij ):>ij zijne weder
slagen0; _alsd.an .,:~rvalt ,de uit~ee~m:g, .b~doeld op_nemtng ve~klaart dit te verlangen, ,yorden 
bij art.· 21. · · · · ' '. · __ · · · . beschouwd, alsof hij op _dat tijds}ip vo_or _ de 

·b. Het toe te kennen pensioen wordt - bij eerste maal onder het m Nederland anders. 
ontslag, , al dan ,niet op _verzoek; 

0
wegens het·, 1. dan tijdelijk 1,v~~kza;~ _,;ijnd~ ,;~ste · persone;l 
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wordt opgenomen. In dien zin zullen alsdan 
alle bepalingen van dit reglement ten aan
zien van hem en (of) zijn, betrekkingen worden 
toegepast. De tijd, v66r zijne laatste opne
ming verstreken, komt dan voor de toepassing 
te zijner tijd van de art~. 18, 23, 24-, 25, 37, 38, 
39, 40, 43 en 44 niet in asnmerking dan indien 
en voor zooveel hij daarop door storting bij 
zijne laatst.! opneming ingevolge rrt. 13 voor 
zich en zijne betrekkingen aanspraak verkrijgt. 

d. Wederopgenomenen en hunne nagelaten 
betrekkingen ontleenen eventueel aanspraken 
op penEioen of rente, of ·aan art. 18 resp. 33, 
·of aan art. 24 resp. 43, of aan art. 25 resp. 44, 
<loch nimmer aan meer dan een dezer artikelen. 

29. a. Het genot van pensioen treedt -
behoudens het bepaalde onder c van <lit artikel 
- in op den dag, waarop de dienstbetrekking 
eindigt. 

b. De toekenning van het pensioen heeft 
niet plaats, alvorens alle daartoe vereischte 
bescheiden door bet Fonds zijn ontvangen. 

c. Bij vertraagde inzending dezer beschei
den wordt het genot vanpensioen verleend over 
een tijdvak van hoogstens een jaar, vooraf
gaande aan den dag, waarop alle bovenbedoelde 
bescheiden in het bezit van het Fonds zijn 
gekomen. 

30. Indien gedurende vijf j,tren de betaling 
van een termijn van pensioen niet wordt opge
vraagd, wordt het reoht op dien termijn 
verbeurd. 

31. De pensioenen worden uitbetaald · tot 
het einde van het vierendeel jaars, waarin zij 
ophouden door het Fonds versohuldigd te zijn. 

32. De pensioenen zijn niet vatbaar voor 
vervreemding of voor overdraoht aan derden 
onder welken titel ook. 

HOOFDSTUK VI. 

Pensioenen van nagel,aten betrekkingen van 
· de deel,genooten. · 

33. Onverminderd het bepaalde bij art. 43 
wordt een jaarlijksoh pensioen toegekend 
aan de nagelaten betrekkingen van hen, die 
bij hun overlijden of deelgenoot van het 
Fonds waren of bij <lit over!ijden pe_nsioen 
van het l!'onds geI\oten of daartoe gerechtigd 
waren. 

34. a. Als nagelaten betrekkingen, aan wie 
pensioeI\ wordt ve,Ieend, worden behoudens 
het hierna bepaalde in dit artikel besoh~uwd 
<le wed~we of - bij ontstentenis van. de 
weduwe - d!3 wettige,_gewettigde of wetpelijk 
erke:nde natuurlijke j.inderen beneden den 

leeftijd van achttien (18) jaren van den over
iedene. 
f b. De vrouw, die··lmwt met een deelgenoot 
ivan het Fonds, nadat hij den leeftijd van zestig 
(60) jaren heeft vervuld, alsmede de kinderen 
,beneden den leeftijd van aohttien (18) jaren uit 
~ulk een hmyelijk zullen als nagelaten betrek
kingen van dien deelgenoot slechts aanspraak 
hebben op pensioen, indien de deelgenoot jonger 
bf niet meer dan twintig (20) jaren ouder is 
dan zijne echtgenoote. 
! Het pensioen, bij de vorige zinsnede hedoeld, 
iwordt berekend volgens de artt. 37, 38, 39 en 
j40, tenzij de deelgenoot meer dan tien (10) 
dooh ten hoogste twintig (20) jaren ouder is 
1dan de echtgenoote, in welk geval de in de vorige 
:zinsnede genoemde nagelaten betrekkingen 
'aanspraak zullen hebben op het hierna aange
:geven dee! van het volgens de artt. 37, 38, 
I . 
:39 en 40 berekende pensioen, t. w. : 
J 10. bij een leeftijdsverschil van meer dan 
:tien (10) doch ten hoogste vijftien (15) jaren 
:op vijf en zestig ten honderd (65 pOt.); 

2°. bii een leeftijdsverschil van meer · clan 
:vijftien (15) <loch ten hoogste twintig (20) jaren 
,op vijf en vijftig ten honderd (55 pCt.). 
I Indien er echter onder de pensioengerechtigde 
lkinderen zijn, die reeds v66r het aangaan van 
!het huwelijk, waarbij de vorenbedoelde beper
:king van toepassing is, behoorden tot de 
ionder a genoemde betrekkingen van den deel-
1genoot, zal het aan de gezamenlijke nagelaten 
lkinderen te verleenen pensioen worden bepaald 
iop het volgens de artt. 37, 38, 39 en 40 te 
Jberekenen bedrag en onverminderd worden 
1genoten, totdat het jongste hunner den achttien
jarigen leeftijd beeft bereikt. 
' c. Natuurlijke kinderen; gewettigd of wet
,telijk erkend, nadat het deelgenootschap is 
·geeindigd, zoomede de vrouw, die huwt met 
jeen voormaligen deelgeno~t van het Fonds, en 

1de kinderen, die geboren worden uit zulk een 
:huwelijk, zullen, als nagelaten betrekkingen 
1van <lien voormaligen qeelgenoot, geen aan
•spraak hebberi op pensioen. 

35. Het pensioen aan ·nagelaten betrekkingen 
; wordt verleend : 
I 1°. aan de weduwe tot aan haar overlijden 
I of tot door haar een nieuw huwelijk word.t 
I aangegaan ; daarna gaat het pensioen zonder 
! de verhooging, ·bedoeld bij art. 37 lid c, over 
· op de in art. 34 bedoelde kinderen, zoolang 
: zij den leeftijd van achttien (18) jaren ,niet 
1 hebben bereikt ; 
: 20. bij oritstentenis qer weduwe aan de 
I onder 1°. ·bedoelde kinderen. 
I 38* 
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36. De aanvrage om pensioen geschiedt door 
of namens de nagelaten betrekkingen en verge
zeld van de noodige bewijsstukken schriftelijk 
aan de Directie. 

37. a. Behoudens het bepaalde bij lid b 
en c van dit artikel en de artt. 38 en 39 bedraagt 
het pensioen aan nagelaten betrekkingen vijf 
tachtigste deelen (5/sol van het gemiddeld 
bedrag der jaarlijksche bezoldiging, waarnaar 
gedurende de laatste vijf (5l jaren, waarin de 
deelgenoot tot het Fonds heeft bijgedragen -
of, zoo het aantal dier jaren minder dan vijf 
(5l bedraagt, gedurende die jaren -, zijne 
bijdrage berekend werd, vermeerderd met 
een tachtigste deel ('/sol van dat gemiddeld 
bedrag voor elk jaar, dat de deelgenoot tot 
het Fonds heeft bijgedragen, met dien verstande, 
dat het pensioen niet minder zal bedragen dan 
vijftien tachtigste deelen (l5/sol van dat ge
middeld bedrag. 

b. Het pensioen, in het vorige lid bedoeld, 
kan niet meer bedragen dan negen en veertig 
honderdzestigste deelen (49/,60 l van het aldus 
berekende gemiddelde bedrag der jaarlijksche 
bezoldiging en niet meer dan zeven honderd 
vijf en dertig gulden (/ 735l per jaar. 

c. Het pensioen der weduwe, berekend 
· overeenkomstig lid a en b van dit artikel, zal -
indien de overledene kinderen als bedoeld bij 
art. 34 lid a, beneden den leeftijd van acht
tien (18l jaren, heeft nagelateri - verhoogd 
worden met een vijfde gedeelte van dat pen
sioen voor ieder kind beneden den leeftijd 
van achttien (18) jaren, doch in het geheel voor 
niet meer dan vijf kinderen. 

De verhooging vervalt wanneer alle -evenbe
doelde kinderen den leeftijd van achttien (18l 
jaren hebben bereikt of overleden zijn. Tot 
dat tijdstip wordt zij tot het voile bedrag 
daarvan uitgekeerd. 

d. Het pensioen wordt verhoogd met twee (2l 
gulden overeenkomstig het bepaalde in art. 26. 

38. Onverminderd. het bepaalde bij art. 45 
is bij het overlijden van een invalide, als bedoeld 
bij art. 22, na ontslag uit den dienst der Maat
schappij om andere redenen dan leeftijd of 
invaliditeit, het aan de nagelaten betrek
kingen toe te kennen pensioen gelijk aan-dat, 
hetwelk zou zijn verleend, indien de deelge
noot wegens invaliditeit ontslagen ware met 
ingang van den dag, waarop in verband met 
het genot van uitkeering of cingevalrente zijne 
bezoldiging werd •verminderd. .. 

39. a. 1:Vanneer en zoolang de·pensioentrek
kende weduwe of een of meer der weezen van 
een deelgenoot of van een voormaligen · deel-

genoot krachtens wettelijke bepalingen betref, 
fende ongevallenverzekering eene rente ge
niet( enl ter zake van een ongeval, laatstbe
doelde in verband met de uitoefening van het 
bedrijf der Maatschappij overkomen, zal 
(zullenl de pensioentrekkende(nl als pensioen 
ontvangen een bedrag met 'inachtneming van 
het bepaalde bij het volgende lid, berekend 
op den voet van het bepaalde bij lid a, b en c 
van art. 37, doch met vervanging: 

in lid a : van de daar genoemde breuken 
vijf tachtigsten ('/sol, een tachtigste ('/sol 
eri vijftien tachtigsten (16/sol door vijftien vier
honderdsten (16/ 400 l resp. drie vierhonderdsten 
(¾o~l en vijf en veertig vierhonderdsten (45

/ 100 l; 
· in lid b: van negen en veertig honderdzestig-
sten (49/ 160 l door honderd zeven en veertig acht
honderdsten ( 47/sool en van het bedrag van 
zeven honderd vijf en dertig gulden(/ 735l door 
vier honderd een en veertig gulden (/ 44ll. 

b. Echter zal over eenig tijdvak aan pensioen 
en rente te zamen nimmer minder worden 
genoten dan wanneer de pensioentrekkende(nl 
uitsluitend pensioen genoot (genotenl volgens 
art. 37, lid a, b en o. 

40. Ingeval het belang van een of meer pen
sioengerechtigde kinderen van een overleden 
deelgenoot of voormalig(enl deelgenoot split
sing van het hun toekomende pensioen vordert, 
wordt ieder dier kinderen geaoht aanspraak 
te·hebben op een gelijk deel van dat pensioen. 

Indien kinderen worden nagelaten van ver
schillende moeders, zal van het bedrag der ver
hooging, bedoeld bij art. 37 lid o, eeri deel 
kunnen worden uitgekeerd niet aan de weduwe 
maar aan de(nl voogd(enl der kinderen, die de 
weduwe niet tot moeder hebben. Dit deel is 
alsdan te bepalen in verhouding·van het aantal 
van laatstbedoelde kinderen tot het aantal 
der overige kinderen. 

41. a. Het genot van het pensioen treedt -
behoudens het bepaalde onder o van dit artikel 
- in op den dag van het overlijden van den 
deelgenoot of van den· voormaligen deelgenoot. 

b. Indien deze reeds pensioen genoot, t.reden 
de nagelaten betrekkingen in het genot van 
pensioen na afloop van den termijn, genoemd 
in art. 31. 

o. Het bepaalde in art.· 29 onder b en c 
is ook van toepassing op de pensioenen van 
nagelaten betrekkingen. 

-42. De artt. · 30, 31 en 32 zijn ook van toe, 
passing op de pensioenen van nagelaten betrek0 

kingen, 
43. a. · De nagelaten betrekkingen van· de 

in art. 24 bedoelde personen kunnen, in'afwij-· 
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king van het bepaalde in art. 33, 'aanspraah 
op· pensioen doen gelden, berekend overeen
komstig het bepaalde in de a.rtt. 37, 38, 39 
en 40 van d;t reglement, hfltzij die uit den 
dienst der ll:faatschappij getreden personen 
v66r den Ieeftijd van vijf en zestig (65) jaren 
over!ijden, hetzij zij ingevolge het vorenbe
paa,Jde pensioen· genieten of daartoe gerech
tigd zijn. 

b. Art. 24, laatste lid, is toepasselijk met 
betrek,king tot de aanspraak op pensioen krach
tens dit artikel. 

44. · a. Bij over!ijden van een voormaligen 
deelgenoot van het Fonds, als in art. 25 bedoeld, 
knnnen, hetzij v66r hetz\j · na het bereiken van 
den vijf en zestig ((!5) jarigen leeftijd, diens 
nagelaten betrekkingen aanspraak doen gelden 
op eene jaarlijksche rente ten laste van het 
Fonds. 

b. Voor de berekening der onder a bedoelde 
rente geldt hetgeen met betrekking tot de bere
kening van pensioenen is bepaald, bij de artt. 
37, 38, 39 en 40, behondens het navolgende : 

1°. in stede van vijf tachtigsten (5/ 80 ) van 
· het in art. 37 lid a aangegeven gemiddelde 

bedrag, vermeerderd met een tachtigste ('/sol 
van · dat gemiddelde bedrag voor elk daar 
bedoeld jaar, is in rekening te brengen vijftien 
vierhoriderdsten (16/.00 ) van dat bedrag, ver
meerderd met drie vierhonderdsten (¼00 ) daar
van voor elk jaar als,daarbedoeld, terwijl niet 
minder dan vijf en veertig vierhonderdsten 
('

5
/ 400) in stede van vijftien tachtigsten (15/so) 

van dat gemiddeld bedrag is toe ,te kennen. 
2°. in stede, van negen en veertig honderd

zestigsten (49/, 60 ) van het in art. 37 lid b bedoelde 
gemiddelde bedrag is te stellen honderd zeven 
en veertig achthonderdsten (147/ 800 ) van dat 
bedrag · en• in stede van zeven honderd · vijf 
en dertig gulden (/ 735) is te stellen vier h·on
derd een en veertig gulden (/ 441). 

c. Art. 24, laatste. lid, is toepasselijk met 
betrekking tot de aanspraak op rente krachtens 
dit artikel. 

d. Art. 25d is toepasselijk op de bij dit artikel 
bedoelde rente(n) .. 

45. a. Bij ontslag van een invalide, als· be
doeld bij art. 22, om andere redenen dan 
leeftijd of invaliditeit, wordt voor de toepas
sing te zijner tijd van artt. 24 en 43, onder
scheidenlijk artt. 25 en 44 - zoo ten aanzien 
van den voormaligen tleelgenoot als van zijne 
nagelaten betr~kkingen - aangenomen, ,1°. dat 
hij slechts tot het in Nederland antlers dan 
tijdelijk werkzaam zijnde vaste personeel der 
ilfaatschappij heeft behoortl (tot h~t Fonds 

heeft bijgetlragen) setlert den dag, waarop in 
verband met het genot van nitkeering of onge
yalrente, zijne bezoltliging werd vermintlertl ; · 
2°. dat hij den dienst der Maatschappij heeft 
verlaten zonder aanspraak op pensioen. 

b. Hetgeen den voormaligen deelgenoot of 
bjne nagelaten betrekkingen uit hoofde, van, 
het vorige lid toekomt; wordt gevoegd bij het 
pensioen, waarop ingevolge art. 27 lid c, 
pnderscheidenlijk art .. 38 aanspraak bestaat; 
pehoudens het bepaalde ·bij het volgende lid. 

c .. In het geheel kan ten laste· van het Fonds 
µiet meer genoten worden dan, : 
1· ingeval .art. 24 of 43 toepassing vindt, het 
bedrag dat volgens art. 23 lid b onderscliei
denlijk art. 37 lid b en c - of wanneer en 
~oolang de pensioentrekkende(n) valt (vallen) 
in de termen van art. 23 lid c, o~derscheidenlijk 
hrt. 39 volgens die bepalingen - . ten hoogste 
als pensioen kan worden toegakend ; 
! ,ingeval art. 25 of 44 toepassing vind t, het 
bedrag dat :volgens dat artike' ten hoogst,e 
kan worden toegekend, verhoogd met een 
~on,derd vijftigs~e. (1/ 150 ) onde~scheidenlijk een 
tweehonderdste (1/ 200 ) voor elk jaar, dat bij 
de berekening van het pensioen ingevolge 
art. 27,.lid c, onderscheidenlijk art. 38, in aan
berking komt. Deze verhooging wordt niet 
toegekend w~nneer en zoolang de :pensioentrek
kende(n) valt (vallen) in de termen van art .. 23 
~id c of art. '39_ 

HOOFDSTUK VII. 

Beheer van het Fonds. 

1 46 .. Het beheer van het Fonds wordt gevoercl 
,door de Directie. Deze vertegenwoordigt het 
:Fonds in en buiten rechten ·en. is bevoegd 
:tot· behandeling en beslissing van alle aange
legenheden, het Fonds betreffende,. behoudens 
:de bij dit reglement gemaakte beperkingen. 
i 47. De administratie van het Fonds ge-
1schiedt voor rekening der Maatschappij en· is 
'opgedragen aan den Centralen Dienst. 
' 48. De bijzonclere bepalingen omtrent de 
[administratie van het Fonds, in het bijzonder 
:betreffende de berekening en inning der bij
;dragen, de berekening en uitbetaling der pen-
1sioenen en uitkeeringen, alsmede de vereischte 
!b,escheiden :voor het deelgenoots,chap en het 
'doen ge!den van aanspraken, worden opg~no
!men in de ,,Voorschriften tot uitvoering van 
lhet Reglement voor het Pensioenfonds". , 
' 49. Alie bescheiden, bevattende verbintenis 
:of kwijting, worden onderteekend door den 
jPresident-Directeur en door den -Secretaris 
I 
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of door hunne plaatsvervangers ; alle overige 
bescheiden worden onderteekend door een van 
beiden of door diens plaatsvervanger. 

50. a. De gelden van het Fonds mogen sleohts 
worden belegd in soliede effecten, of op eerste 
hypotheek met dertig ten honderd (30 pCt.) 
overwaarde ; een en · antler overeenkomstig 
bepalingen, door de Direotie vast te stellen 
en aan de goedkeuring van de Ministers van 
Waterstaat en van Financiiin te. onderwerpen. 

b. De Directie heeft de bevoegdheid - wan
neer onmitldellijke belegging der gelden minder 
raadzaam is - die gelden tijdelijk op prolongatie 
of tot een bedrag van ten hoogste tweehonderd 
duizend gulden (/ 200,000) bij de Maatschappij 
tegen eene rentevergoeding van ten minete 
drie e1i drievierden ten honderd (3¼ pCt.) 
's jaars in bewaring te geven. · 

51. De rekening en verantwoording wordt 
jaarlijks op ultimo December ges!oten. 

52. a. De Directie benoemt een deskundig 
Adviseur (geen ambtenaar van de Maat
schappij), die haar terzijde staat. 

b. De Adviseur tnaakt· te!kens om de drie 
jaren een uitvoerig verslag van het Fonds. 

c. De belooning van dien Adviseur en 
van de geneeskundigen, wier diensten door· 
het Fonda noodig warden geacht, zijn ten laste 
van het Fonds. 

53. a. Behoudens het bepaaldl) bij het veil
gentle lid kan dit reglement door de Directie, 
met goedkeuring van den Minister van· Water
staat, herzien en gewijzigd warden. 

b. Wijzigingen van dit reglement, welke be
trekking hebben op de bijdragen van het per
soneel of va,n de Maatschappij of de bedragen 
derpensioenen, tredennietln werking dannadat 
daarop wettelijke goedkeuring is verkregen. 
· 54. De deelgenooten <if gewezen deelgeriooten 
van het Fonds of hunne nag:elaten betrekkingen 
doen afstand van elke vordering in· rechten 
tegen · het Fonds. 

55. a. vVanneer een deelgenoot of gewezen 
deelgenoot · van het Fonda ·of zijne nagelaten 
betrekkingen zich met eenige hem (hen) be
treffende beslissing van de Directie niet kan 
('kumien) vereenigen, dan is (zijn) hij (zij) 
bevoegd zijne (hunne) bezwaren daartegen te 
onderwerpen ·aall' de uitspraak van drie scheids
lieden, te benoemen a!s hierna· wordt geregeld. 

· b. · Zij moeten hun daartoe strekkend ver
langen schriftelijk mededeelen aan de Directie 
binnen· drie maanden·, nadat· ·de ·beslissing of 
beschikking aan hen is medegedeeld. Zij 
moeten daarbij tevens opgeven den naam van 
den persoon, <lien -zij als een der scheidslieden 

kiezen. Doen zij een en antler niet binnen 
dien tijd, zoo worden zij geacht met de beslis
sing genoegen te nemen en af te zien van hunne 
bevoegdheid om die beslissing aan de uitspraak 
van de scheidslieden te onderwerpen. 

c. Nadat de kennisgeving der keuze van 
den eersten scheidsman binnen den gestelden 
termijn de Directie zal hebben bereikt, zal deze 
van hare zijde aan de belanghebbenden binnen 
vier weken mededeeling doen van den persoon, 
dien zij als tweeden scheidsman kiest ; de twee 
aldus gekozen scheidslieden benoemen den 
derde. 

d. Indien de beide scheidslieden binnen den 
daarvoor door de Directie gestelden termijn 
niet tot overeenstemming kunnen geraken 
omtrent de keuze van den derden scheidsman, 
zal de derde warden benoemd door den Minister 
van Waterstaat. 

e. De scheidslieden spreken tusschen par
tijen recht als goede mannen naar billijkheid ; 
tegen hunne beslissing is geene voorziening 
toegelaten. 

HOOFDSTUK VIII. 

Overname van 1iet Fonds door den Staat. 

56. Ingeval de Maatschappij ophoudt 
haren spoorweg ,,Boxtel-Nederlandsche grens" 
te exploiteeren, zal de Staat het Fonds over
nemen, met dien verstande dat geene verplich
ting tot voortzetting van dat Fonds op den 
Staat overgaat, doch dat de Staat aan de 
belanghebbenden zal waarborgen: a) de v66r 
de overheming ten laste van het Fonds, over
eenkomstig de bepalingen-·yan dit reglement, 
toegekende pensioenen en b) de pensioenen, 
waarop de deelgenooten op het tijdstip, waarop 
ziJ den dienst van· de Maatscliappij verlaten, 
volgens het dan geldende reglement van het 
Fonds aanspraak hebben verkregen wegens 
den bij de Maatschappij volbrachten diensttijd. 

HOOFDSTUK IX. 

Bepa1ingen van verschillenden aa1·d. 

57. Het in Nederland anders dan tijdelijk 
werkzaam zijnde vaste personeel, dat bij het 
in werking treden van dit· reglement deelgenoot 
van het Fonds is geworden, · wordt voor de 
toepassing van de bepalingen der artt. 18, 23, 
24, 25, 27, 28, 37, 38, 39, 40, 43 en 44 geacht 
over de--jaren, ·waarih dat personeel v66r het 
in werking treden van dit reglement in den 
dienst der Maatschappij was, aan het Fonds 
te hebben bijgedragen. · 
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58. a. Den deelgenooten, die ingevolge de , gaven en ontvangsten voor Curaqao over het 
Duitsche Rijkswet verzekeringsplichtig zijn, I dienstjaar 1911 wordt vastge. steld_ als volgt : 
wordt aan doorloopende korting zooveel De uitgaven hebben bed-ragen f 1,062,508.48. 
minder gekort als zij krachtens die wet moeten De ontvangaten liebben bedragen/707,665.19. 
opbrengen. Het nadeelig slot der Rekening bedraagt _ 

b. Desgelijks zal de bijdrage der llfaat- alzoo f 35'1,843.29. • 
schappij, bedoeld in art. 4, verminderd warden 
met hetgeen zij ten behoeve van de in het 
vorige lid bedoelde personen verplicht was bij 
te dragen. 

c. Het pensioen van hem of haar, die krach
tens voormelde wet rente geniet, wordt met het 
bedrag dier rente verminderd. 

59. Personen, die den dienst der Maatschappij 
hebben verlaten v66r 1 Januari 1914, hebben 
evenals hunne nagelaten betrekkingen nimmer 
eenige aanspraak op pensioen ten iaste van 
dit fonds. 

60. De bepalingen van dit reglement en 
met name de artt. 4, 11, 23, 24, 25, 37, 38, 39, 
40, 43, 44 en 45 zullen warden herzien, indien 
en zoodra in Nederland eene wettelijke rege
ling van ouderdoms- en (of) invaliditeits
pensioenen tot stand.komt en de Maatschappij 
en {of) haar vaste personae! in de kosten dier 
pensioenen zal hebben bij te dragen. 

61. Dit reglement treedt in werking op den 
lsten Januari 1914. 

21 December 1914. WE'l', tot verklaring vai1 
het algemeen nut der onteigening ten be
hoeve van uitbreiding van het emplace
ment Oisterwijk. S. 582. 

21. December 1914. WE'l', tot wijziging en aan
vulling van het derde hoofdstuk der Staats
begrooting voor het dienstjaar 1913. S. 583,. 

Bij deze wet warden eenige artikelen ver
hoogd en verminderd, wordt de omschrijving 
van een artikel. gewijzigd en warden eenige_ 
artikelen ingevoegd. · 

Tengevolge hiervan wordt het totaal der 
Iste afdeeling van gezegd hoofdstuk nader 
vastgesteld op f 127,400, dat der Ude afdee
ling op j 1,133,114.20, dat der Illde afdeeling 
op f 83,800 en dat der IVde afdeeling op 
f 41,874. 

24 Detember 1914. WE'l', houdende vaststel
ling van het slot der rekening van de 
koloniale uitgaven en ontvnngsten voor 
Curar;ao over het dienstjaar 1911. S. 584. 

Het slot der rekening van de koloninle uit-

21 December 1914. WE'l', houdende vaststelling 
van het slot der rekening van de koloniale 
uitgaven en ontvangsten voor Suriname . 
over het dienstjaar 1909. S. 585. 

Het slot der rekening van de koloniale uit
gaven en ontvangsten voor Suriname over het 
dienstjaar 1909 wordt vastgesteld als volgt : 

De uitgaaf beclraagt f 4,460,069.686• 

De ontvangst bedraagt f 3,622,854.58. 
Het nacleelig saldo der rekening bedraagt 

alzoo f 837,215.106• 

21 Decembe1· 1914. WE'l', houdende w1Jz1gmg 
en aanvulling van de Surinaamsche Comp
tabiliteitswet. S. 586. 

Bijl. 2° Kamer Staten°Generaal 1913/1914, 
n°. 372, 1-5; 1914/1915, n°. 87. 

Hand. id. 1914/1915, bladz. 128. 
Bijl. Hand. 1° Kamer 1914/1915,-n°. 87. 
Hand. id. 1914/1915, bladz. 37. 

WIJ WlLHEL.vl:INA; ENZ •.• doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben; 
dat het wenschelijk is de Surinaamsche Comp
tabiliteitswet te wijzigen en aan te vullen, en 
tevens eenige misstellirigen in die wet te ver
beteren; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De Surinaamsche Comptabiliteits

wet (Staatsblad 1910, n°. 315, Gouvernements
blad n°. 86) wordt gcwijzigd en aangevuld als 
volgt: 

I. In artikel 4 wordt in plaats van : ,,nog" 
gelezen ,,noch". 

II. Het tweede lid van artikel 6 wordt ge
lezen als volgt : 

De dienst blijft open : 
tot 1 April van het jaar volgende o·p het 

dienstjaar om de werken of gedeelten daarvan 
en de leverantien te volbrengen en de goede
ren te verzenden, waarvan de volbrenging of 
verzending volgens de verklaring van het hoofd 
der betrokken administratie, ten gevolge van 
omstandigheden, in die verklaring te vermel
den, niet v66r of op den laatsten December 
van het dienstjaar heeft plaats gehad; 

en, benoudens de bepalingen van het tweede 
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en derde lid yan artikel 11 en van het vierde 
lid van, artikel 13, tot 1 J anuari daaraanv.ol
gende. om . a Iles ten einde te brengen wat het 
bewerkstelligen van de ontvangsten en het 
verevenen en ordonnanceeren van de uitgaven 
betreft. 
· III. In artikel 8 wordt aan het slot van het 

eerste lid in plaats van : ,,voor dat jaar" ge
·1ezen: ,,voor het betreffend dienstjaar". 

IV. Aan artikel 11 wordt als tweede ei;i als 
derde lid toegevoegd: 

De somme11: waarmede de oorsprnnkeli.ik 
toegestane bijdrage nit. 's Rijks schatkist tot 
aanvulling der koloniale middelen wordt ver• 
hoogd, warden geboekt ten voordeele van den 
dienst var: het jaar wa_arvoor de bijdrage is 
toegestaan. 

De opbrengst eener geldleening wordt ge
boekt ten voordeele van den dienst van het 
jaar of van de jaren, waartoe de uitgaven be
hooren tot dekking waarvan de leening moet 
strekken. 

V. Aan artikel 13 wordt als vierde_lid toe
gevoegd: 

De terugschrijving bedoeld. in het tweede 
lid van artikel 8_ geschiedt in minderin_g van 
de ontvangsten- over het jaar, .waarvoor de 
bijdrage was toegestaan. 

VI. Artikel 15 w~rdt gelezen als volgt : 
Kwijtschelding van vorderingen wordt ver

leend in Nederland door Ons en in de kolonie 
door den, Gouverneur, tenzij het bedrag der 
kwijtschelding f 10,000 te boven gaat, in welk 
geval zij geschiedt bij de wet. 

De Gonverneur verleent geene. kwijtschel
ding van f 500 of ininder, dan na het advies 
ingewonnen te hebben van den Raad van .Ile
stuur,. en geena boven f 500 dan na van Onzent
wege verkregen machtiging. · 

VII. In het eerste lid van artikel 33 wordt 
in plaats van: ,,ge-geschiedt" gelezen: ,,ge

. schiedt". 
VIII. In artikel 36 wordt aan he~ slot in 

plaats van : ,,den Kolonialen Raad" gelezen : 
,,de Koloniale Staten". 

IX. Aan artikel 39 wordt als vijfde lid 
toegevoegd : 

Het bepaalde bij het eerste lid. is niet van 
toepassing op de Koloniale · Postspaarbank. 
Alle kosten · van die Bank warden op de kolo
niale huishoudelijke begrooting gebracht en de 
teruggave di.er kosten wordt onder de midde
len en inkomsten _ter -goedmaking van de uit
gaven der kolonie opgenomen. 

2. De bepalingen van het tweede en derde 
lid van artikel 11 en van het vierde_ lid. van 

artikel 13, moals zij luiden ?Olgens deze wet, 
zijn mede toep,1sselijk op den · dienst van de 
jaren 1911, 1912 en 1913. 

Las ten en bev!llen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenh:ige, den 21sten De

cember 1914. 
WI L HE L MIN A. 

De Minister van Kolonii!n, TH. B. PLEY'l'E. 

(Uitgeg. 9 Jan. 1915.) 

21 Decernbe,· 1914. WgT, houdende wijziging 
en aanvulling van de Ourac;aosche_ Oomp
tabiliteitswet. S. 587. 

Bijl. 2° Karner {dtaten-Generaal 1913/1914, 
n°. 372, 1-5; 1914/1915, n°. 87. 

Hand. id. 1914/1915, bladz. 128. 
Bijl. Hand. 1° Kamer 1914/1915, n°. 87. 
Hand. id. 1914/1915, bladz. 37. 

WrJ WILHELMINA, 1rnz ... doei1 te weten: 

Alzoo Wij in ovcrweging genomen hebben, 
dat het wenschelijk is de. Ourac;aos,che Oomp
tabiliteitswet te wijzigen en aan. te vullen, en 
tevens een misstelling in.die wet te verbeteren; 

Zoo is het, dat ·w•ij, den Raad van State, enz. 
• Art. 1. De Ourac,aosche Oomptabiliteitswet 

(Staatsblad 1910, n°. 316, Publicafieblad u0 • 63) 
wordt gewijzigd en aangevuld als volgt: 

I. Het tweede lid van. artikel 6 wordt ge
lezen als volgt : 

De dienst blijft open : · 
tot ] April van het jaar volgende op het 

dienstjaar om de werken of gedeelten daarvan 
en de leverantien te volbrengen en de goede
ren te verzenden, waarvan de volbrenging of 
verzending volgens de verklaring van het hoofd 
der betrokken administratie, ten gevolge van 
omstandigheden, in· die -verklaring te vermel
den, niet v66r of op den ·1aatsten · December 
van het dienstjaar heeft plaats gehad ; 

en, behoudens de bepalingen van het tweede 
en derde lid van artikel 11 en van het vierde 
lid van artikel 13, tot 1 J anuari daaraanvol
gende om ulles ten einde te brengeu \vat het 
bewerkstelligen van de ,:mtvangsten en het 
verevenen en ordonnanceeren van de uitgaven 
betreft. 

II. In artikel 8 wordt aan het slot van het 
eerste _lid in plaats van: ,,voor dat jaar" ge. 
lezen: ,,voor het hetreffend dienstjaar". 

III. Aan artikel 11 wordt als tweede en als 
derde lid toegevoeg<l : 

De sommen, waarmede de oorspronkelijk 
toegeetane bijdrage uit 's Rijks schatkist tot 
aanvulling der ·koloniale middelen wordt ver-
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hoogd, worden geboekt. ten voordeele van ·den 
dienst van -)l~t jaar waarvoor de· bijdrage is 
toegestaan. 

De opbrengst eener geldleening wordt f!e• 
boekt ten voordeele . van , den dien_st van het 
jaar of van de jaren, waartoe de uitgaven be
hooren tot dekking waarvan de leening moet 
strekken. 

IY. Aan artikel 13 wordt als . vierde- lid 
toegevoegd : 

De terugschrijving bedoeld in het tweede 
lid vun artikel 8 geschiedt in mindering van 
de ontvangsten ov@r het jaar, wuurvoor de 
bijdragr, was toegestaan, 

V. Artikel 15 wordt gelezen als volgt : 
Kwijtschelding van vorderingen wordt ver

leend in Nederla.nd door Ons en in de kolonie 
door den Gouverneur, tenzij het bedrag der 
kwijtschelding f 10,000 te boven gaat, in welk 
geval zij geschiedt bij de wet. . . . 

De Gouverneur. verleent geene kwijts.chel
ding van j 500 of minder, dun na het aclvies 
ipgewouuen te hebben ,van den. Raad van· 8e
stuur, en geene boven f 500 clan na van Onzent
wege verkregen machtiging, · 

VI. In het eerste lid van artikel 37 worclt 
in plaats v,an: ,,onmiclellijk;',' gelezen ,,onmid- ' 
clellijk". 

VII. Aan artikel 39 worclt als vijfde •lid 
toegevoegd : 

Het bepaalde bij het eerste lid is niet van 
toepassing op de Cura<;aosche Bank en op de. 
Koloniale Postspaarbank. Alle kosten van die 
Banken worden op de koloniale huishoudelijke 
begrooting gebracht en de teruggave dier 
kosten wordt onder de midclelen en inkomsten 
ter goeclmaking van de nitgaven der ·kolonie 
opgenomen. 

2. De bepalingen van het tweede en clerde 
lid van ariikel 11 en van het vierde lid van 
artikel 13, zooals zij luiden volgens cleze wet, 
zijn mecle toepa

0

sselijk op den dienst .van de 
jaren 1911, 1912 en 1913. 

Lasten en beve1en, enz. 
Gegeven te: 's Gravenh·uge, den 2lsten De

cember 1914. 
W I L H E L M 1 N A. 

De .Minister van Koloni_i'n, TH. B. PLEYTE,,. 

(Ui(qeg. 9 ,ra.n. 1915.) 

2i December 1914. WE~', houdende 1;adere 
w1Jz1gmg en aanvulling van de Indische 
tariefwet. S. 588. 

1\TrJ WJLHELMIN A-; ENZ .•• doen te weten; 

Alzoo Wi.i in overweging genornen · hebben
1 

dat het .wenschelijk is de Inclische tariefwet 
hoofclzakelijk in het belang van de bestrijding 
van het alcoholgebruik in Nederlandsch-lndie. 
nadei- te wijzigen en aan_. te vullen.; 

Zoo. is he_t, dat Wij;.,den Raad van State,-enz. 
Art. 1. Artikel 2, 2°. van de Indische 

tariefwet (Nederla.ndsch Sta.atsblad 1909, n°. 341; 
Indisch Staatsblad 1910, n°. 79) wordt gelezen 
als volgt: 

2°. a. alle voortbrengselen der Nederlandsch
Indische bezittingen waar. rechten worden -ge
heven vanwege het Ned.erlandsch-Indisch be-

' stuur, behalve zout niet nit de gouvernements
pakhuizen afkomstig, zoomede gedistilleerd. 
in;;cvoerd wordende in de bezittingen buiten 
Javn en .Madoera, mits, voor zooveel betreft 
katoenen goederen, tabak en sigaren, voor
zien van een bewijs van uitvoer nit die bezit
tingen; 

b. alle voortbrengselen van andere N eder
landsch-Indische bezittingen, mrt uitzondering· 
.van gambir, van geweven katoenen goedere.n, 
'tabak, sigaren' en zout, alsmede van· gedistil-
1eerd ingevoerd wordencle in de lrnzittingen 
buiten Java en Madoer:1. 

2. De Gouverneur-Generaal van N ede1'
landsch-lndie, kan v:oorschriften _vaststellen 
teneinde in een of meer van de gewesten en 
gedeelten van gewesten waar het inlandsch 
gedistilleerd aan invoerrecht zal worden onder
worpen, eene belasting te heffen van het in
landsch gedistilleerd, dat aldaar bij den aan
vang van de heffing van dat invoerrecht 
voorhanden is in eene hoeveelheid boven een 
door hem te bepalen maximum. Die belasting 
wordt zooveel mogelijk naar denzelfden maai
staf geheven als waarnaar het invoerrecht van 
gedistilleerd wordt bereken(l. 

3. · De Gouverneur-Generaal &ielt ·de tijd
stippen vast, waarop deze wet in werking 
treedt. · 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 2lsten De

cember 1914. 
WILHELMINA. 

De· JJfi;iisfer- van Kolonien, TH. B. PLEYTE. 

(Uit_qeg. 9 .Tan. 1915.) 

'21 December 1914. WE'!', houdende bekrach' 
tiging van een krediet door den Gouver
neur-Generual van Nederlan_dsch-Indie ge
opend bov211 de begrooting van Neder
lando·ch-Indie voor het dienstjaar 1914. 
R. 589. 
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:n Decembfr 1914. WETTEN, houdende natura
lisatie van : 

Maria Hubertina Josephina Stassen, wedu\Ve 
van Georges Hubert Giesendorff, geboren 
te Maastricht, provincie Limburg, den 
12 Juni 1863, koopvrouw, wonende te 
Maastricht, provincie Limburg. S. 590. 

Yuda • Sorias, geboren te Srnirna (Aziatisch 
Tiwk-i;je) den 7 October 1868, marskramer, 
wonende te Havanna (Guba). S. 591. 

Peter Wilhelm Giinnen, geboren te Elrnpt 
(Pruisen) den 9 Januari 1876, fabrieksar
beider, wonende te Aken (Pruisen). S. 592. 

Herman Gerhard Wilhelm Stove, geboren te 
Dalve,·s (Prnisen) den 24 April 1801, koop
man, wonende te Schagerbrug, gemeente 
Z-i;jpe, provincie Noordholland. S. 593. 

Franz ,Joseph Hellenbrand, geboren te Stol
berger-Stat·ion, gemeente Eschweiler (Pmi
sen), den 27 Maart 1855, werkman, wonende 
te Stolberg, Rheinland (P.ruisen). S. 594. 

.Johann Arnold Pal men, geboren te Bors· 
(P,·uisen) den 18 Juli 1873, aannemer, 
wonende te Atsch (Pruisen). S. 595. · 

Heinrich Beijer, geboren te Duisburg (Prui
sen) den 10 September 1865, koffiehuis
houder, wonende te Duisburg (Pruisen). 
s. 596. 

Wilhelm Joseph Koll, geboten te Stecken
born (Pruisen) den 3 Maart 1871, schrijn
werker, wonende te Simpelveld, provincie 
Limburg. S. 597. 

.Joseph Hermann Vrind, geboren te Ermnerik 
(Pruisen) den 24 Maart 1865, fabrieks
arbeider, wonende te Essen-Ruhr (Pruisen). 
S. 598. 

Emile Pladet, geboren te Selzaete (Belgie) den 
15 Januari 1865, landbouwersknecht, wo
nende te Westdo1-pe, provincie Zeeland. 
s. 599. 

,Johann Slabak, geboren te Oswietiman, Mo
ravie (Oostenr-i;jk-Hongar-i;je), den 23 Decem
ber 1866, kleermaker, wonende te Amster
darn, provincie Noordholland. S. 600. 

Peter Theodor Demandt, geboren te Duisbur_q 
(Pmisen) den 8 December 1873, fabrieks
arbeider, w:onende te Duisbiwg (Pruisen). 
s. 601. 

Heinrich Julius Pliimer, geboren te Barnstorf 
(Pruisen) den 5 April 1867, koopman, wo
nende te Arnsterdarn, provincie Noordhol
land: S. 602. 

Gisbert Thiissen, gebol'en te Z-i;jfflich (Pruisen) 
den 7 Januari 1854, landbouwer, wonende 
te Groesbeek, _provincie Geldei·l_and. S. 604. 

Sibilia Oatharina Hubertina Muller, weduw_e 
van Pieter Hubert Bouwens, geboren te 
Ederen (Pruisen) den 7 September 1865, 
werkvrouw, wonende te Ederen (Priti.9en). 
s. 605. 

Johann Hubert Blonden, geboren te Dulken 
(Pruisen) den 7 J uni 1865, fabrieksarbeider, 
wonende te Duisburg (Pruisen). S. 606. 

Ludwig Salm, geboren te Keulen (Pruisen) 
den 5 April 1879, koopman, wonende te 
Keulen (Pritisen). S. 607. 

August Johann Gustav Hernmarck, geboren 
te Riga (Rusland), den 24 Juni/6 Juli 1866, 
kooprnan, wonende te Riga(Rusland). S. 608. 

21 December 1914. WET, tot verhooging van 
het vierde hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1914. S. 609. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd. 

Ten gevolge hiervan worden de totalen van 
de VI en Vllde afdeeling van dit hoofd
stuk respectievelijk verhoogd met f 50,000 en 
f 125,000 en wordt het eindcijfer van dit hoofd
stuk verhoogd met f 176,000. 

21 Decernbe1· 1914. · BESLUIT, houdende· mach
tiging tot uitgifte van schatkistbiljetten 
en schatkistpromessen volgens de wet van 
4 April 1870 (Staatsblad n°. 62), laatstelijk 
gewijzigd bij die van 15 Juli 1912 (Staats
blad n•. 240); en de wet van 5 December 
1881 (Staatsblad n°. 185). S. 610. 

23 December 1914. BESLUIT, tot irivoering 
van de gewijz1gde Regtspleging bij de 
Landrnagt (Publicatieblad 1914, n°. 2), in 
de koloniii Giwa~ao. S. 611. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Kolonien en van Justitie, dd. 12 October 1914, 
Afdeeling B, n°. 2, en van 24 October 1914, 
2de Afdeeling A, n•. 515; 

Gelet op de artikelen 149 en 189 van het 
Regeeringsreglement van Gurai:ao; 

.Johnnn Heinrich Demandt, geboren te·Duis
burg (Prnisen) den 6 September 1869, 
fabrieksarbeider, wonende te D1tisb1wg 
(Pruisen). S. 603. 

·· ·Den Raad van State gehoord (advies van 
24 November 1914, n°. 35); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers, van 5 December 1914, Af-
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deeling B, n•. 8, 21 December 1914, 2de Af
deeling A, no. 519; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

HOOFDSTUK I. 

·Alqemeene bejialingen. 

Art. 1. De rechtspleging bij de landmacht 
in de kolonie Oura(:ao wordt uitgeoefend door : 

1 °. krijgsraden ; 
2°. het in Nederland gevestigde Hoog Mili-

tair' Gerechtshof. ! 

2. Op de in het vorig artikel genoemde 
rechtspleging en de rechtsmacht van het Hoog 
Militair Gerechtshof zijn de in Nederland 
geldende · voorschriften van toepassirig, voor 
zoover daarvan niet bij dit besluit is afge~e
ken. 

HOOFDSTUK · II. 

Bepalingen, waarbi,j van de daarnevens vermelde 
voorschriften van de rechtsplegi~g bij :de 
Landmagt geheel of ten deele is afgeweken; 

3. 7, 10 en 11. De bevoegdheid tot onder-
zoek van zaken en tot verwijzing naar. den 
militairen rechter aan den Coinniandeerende
Officier der Troepon toekomende ten aanzlen 
van onder zijne bevelen in de Kolonie dienende 
militairen, wordt ten opzichte van dien Co~
mandant zelf in eerste •m laatste ressort uit
geoefend door den Gouverneur. Alvorens 
omtrent de verwijzing naar den militairen 
rechter te beslissen, wint hij het advies · in 
van· het Hof van Justitie. 

4. 15. De in artikel 15 van de Rechts
pleging bij de Landmagt aan het Hoog Mili
tair Gerechtshof toegekende bevoegdheid wordt 
in de Kolonie uitgeoefend door den Gouver
neur, na ingewonnen advies van het Hof van 
Justitie. 

5. 17-20. De behandeling van.bezwaren 
tegen opgelegde straffen geschiedt door den 
rechter, die bevoegd zou zijn, indien de klagei-
als beklaagde moest terecht staan. · 

6. 21 en 29. Alle actief dienende en eer
vol ontslagen officieren der land- en zeerriacht 
in de Kolonie zijn tot officier-commissaris ·be
noembaar. 

7. 88. Het binnentreden tegon den wil 
van de~ rechthebbende van eene woning, be
doeld in het vierd·e lid van artikel 88 der 
.Hegtspleging bij de Landmagt, geschiedt : 

1°. in zaken die naar den Krijgsraad zijn 
verwezen op last van het hoofd der plaatse-

'lijke politie, die daarbij desverkiezende tegen
woordig kan zijn ; en 

20. in zaken welke naar hunnen aard in 
eersten aa::ileg voor het Hoog Militair'Gerechts
hof moeten dienen, na kennisgeving aan het 
hoofd der plaatselijke politie, die daarbij des
verkiezonde tegenwoordig _kan zijn. 

8. 113; 114. (1) ·Wanneer-de Gouverneur 
een zaak i:iaar den militairen rechter heeft 
verwezen, zendt hij de op die zaak betrekking 
hebbende bescheiden, welke hem na af!oop 
der informatien moeten worden ter hand ge
steld, ter verdere afdoening door aan ·ii.et Hoog 
Militair Gerechtshof. 

iI5. (2) Wanneer ·het in bijzoJiderA gevallen 
niet mogelijk blijkt aan een op wettige wijze 
samengestelden krijgsraad de afdoening van 
een zaak over te laten, verzoekt de Coro.man• 
deerende-Officier van het Garnizoen aan den 
Gouvernenr onder opgave van redenen dat 
de verdere afdoening , van die zaak aan het 
.ffoog Militair Gerechtshof zal worden opge
dragen. De Goriverneur beslist op dit ver
zoek bij gemotiveerde beschikking, w~lke 
evel)tueel met de processtukken aan het Hoog 
Militair Gerechtshof wordt toegezonden. 

9. 116. (1) Als raadslieden mogen worden 
gek_ozen of toegevoegd praktizijns binnen de 
kolonie de • praktijk uitoefenende en voorts 
officieren, geen lid van den krijgsraad, officier
commissaris of secretaris zijnde. De toevoeging 
geschiedt door den President van den Krijgs
raad, uit de daarvoor in aanmerking komende 
praktizijns en officieren volgens rooster. 

(2) Bij weigerilig van een praktizijn om aan 
eene zoodanige toevoeging gevolg te geven, 
kan hij, op voordracht van den President van 
den Krijgsraad door het Hof van Justitie in
gevolge de artikelen 9 en 10 van het Besluit 
van den Gonverneur van 25 November 1868 
(Pi,b(icatieblad n°. 20), worden gestraft_. 

10. 118, 134. (1) De kolonie vormt een 
militair arrondissement. 

(2) Tenzij de Gouverneur het tegendeel 
bepaalt, wordt de kolonie ook als een garni: 
zoen aiingemerkt. 

(3) Deze laatste bepaling geldt alleen voor 
de toepassing van dit besluit en heeft dus 
geen invloed op de uitlegging van voorschrif
ten van materieel strafrecb t of van krijgstucht. 

· 11. 120. Behalve uit een burger-rechtsge
leerde als President bestaat de· krijgsraad uit 
twee door den Commandant Benoemde' tot de·· 
landmacht der Kolonia behoorende officieren, 
daaro~der begrep'en tweede-luitenants, onver
schillig van welken leeftijd. 
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12. 121-124: (1) Uit de leden van het Hof 
van Justiiie benoemt de Gouverneur, telkens 
voor den duur van twee jaren, een president 
en een. president-plaatsvervanger van den 
krijgsraad. 

20. ·De artikelen 121-124 van de Regtsple
_ging bij de Landrnagt zijn op dezen president 
en op dezen president-plaatsvervanger van 
toepassing. ' · 

13 .. 126. Het arnbt van auditeur-militair 
wordt uitgeoefend door het openbaar ministe
rie bij het Hof van Justitie. 

14. 131. Tot.leden van den krijgsraad zijn, 
· bij gebreke van actief dienende ·oflicieren der 
landrn~cht van de kolonie, officieren van de 
zeernacht alsmede eervol ontslagen officieren 
van land- en zeemacht benoembaar .. 

15. 148. (1) De praktizijn, als raadsman 
gek~zE>n of toegevo.egd, draagt ter terechtzit
ting het costuum voor praktizijns, voorge
schrever.. bij artikel 13 van bet Besluit van 
den Gouverneur van 25 November 1868 .(Pu-
blic~'tieblai n °. 20). · · · · · · 

(2) J:ngeval de . raadsman eeu praktizijn is 
en deze zich voor den krijgsraad oneerbiedig 
gedraagt, of zich vergeet in onbetamei'ijke 
uitdrukkingen jegens de algemeene verorde
ningen, den' rechter of het openbaa·r gezag, 
of zich met blijkbaar doel van beleediging 
onbetamelijk uitlaat jegens partijen, getuigen 
of. de.skundigen,. wordt hij door den president 
gewaarschuwd of berispt, en kan hij op diens 
voordracht door het Hof van Justitie voor 
een tijd in de uitoefening van zijn beroep 
voor de rechterlijke colleges worden geschorst. 

16. 178, 179. De bepalingen van de artike
len 178 en 179 van de Regtspleging bij de 
Landmagi blijven buiten toepassing. 

17. 198. De uitlevering aan, het militair 
gezag van in beslag genomen stukken van 
overtuiging, bedoeld in het laatste lid van 
artikel 198 van de Regtspleging bij de Land
magt, geschiedt na de inwerkingtreding van 
het bij Ons besluit van 4 October 1913 (Pi,bli
catieblad 1913, no. 67) vastgestelde .Wetboek 
van Strafrecht voor de Kolonie Curar;ao bij 
veroordeeling wegens overtreding van artikel 
459, 10. 

18 .. 203. (1) Voor zoover de vonnissen van 
, den krijgsraad geen veroordeeling tot eene 
crimineele straf inhouden en geen vervallen
verklaring van den militairen stand tengevol· 
ge hebberi, worden zij ter approbatie toege-
zonden aan den Gouverneur. · · 

(2) De Gouverneur verleent de approbatie, 
wanneer· hij, na ingewonnen advies van· het 

Hof van Justitie, van oordeel-is dat daartegen 
geen bezwaar bestaat. 

(3) Meent hij dat tegen approbatie bezwaar 
bestaat, dan zendt hij het vonnis met de bij
behoorende stukken ter beschikking aan het 
Hoog Militair Gerechtshcif. 

(4) Voor de toepassing van dit ariikel worden 
de navolgende militaire straffen met crimineele 
straffen gelijk gesteld :. de doodstraf, de mili
taire gevangenisstraf van meer dan vljf jaren 
en de cassatie. 

·- 19. 209. (1) De beklaagden hebben geen · 
recht van appel of hooger beroep op bet Hoog 
Militair Gerechtshof van de ·vonnissen bij den 
krijgsraad gewezen op eene door die beklaagden 
beweerde onbevoegdheid van den rechter om 
in hunne zaak informatien te nemen of uit
ilpraak te doen. 

(2) Dit beroep staat in de kolonie open op 
den Gouverneur, die daarin, na ingewonnen 
ad vies van bet Hof van J ustitie, beslist. 

20. 225, 226, 227, 289, 241. De bev_oegd
heid van het Hoog Militair Gerechtshof, om
schreven in de artikelen 225, 226, 227, 239 en 
241 van de Regtspleging bij. de· Landmagt, 
komt in de kolonie toe aan den Gouverneur, 
di!l beslist na ingewonnen a_dvies van het Hof: 
van ,J ustitie. 

21. 245. De preside.nt van den krijgsraad 
te velde behoeft g-een hoofclofficier te zijn. 

22. 25 0, 251. Bij de krijgsraden te velde 
benoemt de Oommandeerende-Officier een 
auditeur-rnilltair. Daartoe wordt ;.oo mogelijk 
iemand .aangewezen, die den graad van doctor 
in de rechiswetenschap aan eene Nederlandsche 
Universiteit heeft verworve~. 

23. 274. De auditeur-militair is bevoegd 
de nasporing van strafbare feiten, waarv:rn de 
cognitie aan den krijgsraad is opgedragen, te 
bevelen aan de ambtenaren en bea.mbten ver
meld in artikel 12, sub 1°.-4°., van het ·wet
boekvan Strafvordering voorde kolonie Cw·a~ao. 

24. 373, 374. De President en de President
plaatsver.v·anger, alsmede de leden van het 
Openbaar Tulinisterie bij het Hof van Justitie, 
ambtshalve belast met de functien van Audi-. 
teur-Militair, leggen den eed (de belofte) af in 
handen van den Gouverneur. 

HOOFDSTUK III. 
Bepalingen, waa,·bij van de danrne.v,11s vem1elde 
voo,·schriften 1>an de provisioneele instructie voor 
het hoog militair geregtshof geheel of ten deele is 

afgeweken. 

25. 29, 31. (1) Tot bet doen van Inspectien, 
het verhooren van· getuigen, cleskundigen of 
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beklaagden in zaken, :,velke ip eersten aanleg 
voor het Hoog· Militair Gerechtshof moeten 
,vorden gebracht, wordt in de Kolonie aange
wezen de President van den_ Krijgsraad. 

(2) Eene rol wordt in de Kolonie voor deze 
zaken niet gehouden. 

(3) Verhooren in de Ki:ifonie in andere zaken 
<lan de in het eerste lid bedoelde wor_den op
gedragen aan den officier-commissaris. 

26. 51. Voor het. Hoog Militair Gerechts
hof staat in eersten aanleg ook terecht de 
commandant van de troepen in de Kolonie, 
-onverschillig welken rang hij bekleedt. 

27. 56. Het Hoog Militair Gerechtshof 
heeft de approbatie van de in artikel 18 van 
dit besluit bedoelde vonnissen alleen dan, 
wanneer de Gouverneur die vonnissen ter be
schikking aan het · Hof heeft toegezonden. 

28. 59, 60. Klachten over. de vervulling 
van het ambt van auditeur-militair worden 
door het Hoog Militair: Gerechtshof ter kennis 
gebracht van den Gouverneur, die daarop be
slist. 

29. 66. De voor het Hoog Militair Ge
rechtshof bestemde · rapporten van officieren 
die het bevel hebben gevoerd over het garni
zoen van de Kolonie of van eenige stad, sterkte 
of post, welke- aan den vijand is overgegaan; 
worden, zoo mogelijk door tusschenkomst van 
den Gouverneur, aan Onzen Minister van 
Kolonien ingezonden. 

30. 76. (1) Zoowel in zaken van overtredin-. 
gen, welke in eersten aanleg· door het Hoog 

·Militair Gerer,htshof moeten worden behanileld, 
11ls ingeval van hooger beroep en bij de ·behan
deling d00r het Hoog Militair Gerechtshof van 
bezwaren tegen straffen, verblijft de beklaagde, 
de appellant of de klager i;, den regel in de 
Kolonie. 

(2) Hij wordt alleen. dan opgeroepen om in 
persoon voor het Hoog Militair · Gerechtshof 
te verschijnen : 

1°. wanneer het Hof het noodig oorde'elt; 
20. op zijn verzoek. 
(3) Getuigen, deskundigen en tolkeii worden 

111leen opgeroepen om in persoon voor het 
Hoog Militair Gerechtshof te verschijnen, 
wanneer het Hof het noodig oordeelt. 

31. 79,' (1) Wanneer de beklaagde zich i'n 
de Kolonie bevindt, geschiedt de uitspraak 
van door het" Hoog Militair Gerechtshof ge: 
wezen sententien door den Auditeur-Militair· 
in eene open bare zitting · v'an den krijgsraad, 
zooals die alsdan zal zijn ·samengesteld, in 
tegenwoordigheid van den beklaagde'. . . ·· 

(2) De tennitvoerlegging· van' sententien en 

. [ dispositien van _het :Eloog Militair ?'ere,chtshof 
geschiedt in dat geval op bevel van den Audi• 
teur-Militai1'., 

32; 114-117. Het Hoog Militair Gerechts
hof oefent geen toezicht nit op de zich in de 
Kolonie bevindende gevangenissen of huizen 
van· verzekerde bewaring, :rioch op de daarin 
aanwezige gevangenen. 

33. 126. (1) Onverminderd het bepaalde 
in het derde lid van dit artikel wordt aan de 
zich in de Kolonie bevindende personen, die 
ingevolge dit besluit worden opgeroepen om 
in persoon voor bet Hoog Militair Gerechtshof 
te verschijnen, ten laste van 's Rijks schatkist 
overtocht naar Nederland verleend en :-;oo r,oodig 
ook terug. De overtocht wordt door militairen 
volbracht in de klasse, waarin zij volgens 
hot overtochtsreglement behooren te reizen. 
Voor andere persorien wordt de klasse door 
den Gouverneur bepaald. 

(2) Voor zoover zij zich niet in verzekerde 
bewaring bevinden, hebben de in het vorig 
lid bed_oelde personen bovendien recht op een 
vergoeding voor verblijfkosten volgens een 
door Ons vast te stellen tarief. 

(3) _ Het Hof bepaalt bij de sententie, of, en 
zoo ja, tot welk bedrag, de kosten van den 
overtocht en de vergoeding voor verblijfkosten 
van den ,beklaagde of den klager en van de 
g~tuigen, de deskundigAn of de tolken ten laste 
van den schuldige komen. 

(1) Die kosten komen echter, zoowel wat 
den beklaagde als de getuigen, deslfondigen en 
tolken betreft, in eersten aanleg geheel voor 
rekening van 's Rijks schatkist. In het geval, 
bedoeld sub 2°. van het tweede lid van arti
kel 30 van dit besluit wordt aan den beklaagde 
van · Rijkswege noch overtocht; ~och ee~_ige 
vergoecling verleend, tenzij het Hoog Militair 
Gerechtshof, v66rdat hij de reis aanvaardde, 
had beslist dat die overkomst ook door het 
College noodig werd geachti · 

HOOFDSTUK IV. 

Slotbepalfogen. 

34. Een:e bij vonnis van den krijgsraad op
gelegde straf, welke bij latere behandeling :der 
zaak door het Hoog Militair Gerechtshof o_n
gewijzigd is gebleven, wordt ten aanzien van 
artikel 39, eerste lid, van het Regeeringsreg
lement voor de Kolonie Gura~ao beschouwd 
als eene in de Kolonie opgelegde straf. 

35. (1) Bij de rechterlijke · ut'tspraak kan 
worden bepaald, dat. de tijd door den veropr-· 
deelde v66r de tenuitvoerlegging· van di!! ii.it-
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spraak voorloopig in verzekerde bewaring 
doorgebracht, bij de uitvoering van de hem 
opgelegde tijdelijke vrijheidsstraf of geldboete 
geheel of gedeeltelijk zal worden in mindering 
gebracht; wat de geldboete betreft volgens 
den maatstaf; naar welken zij bij gebreke vari 
betaling door vrijheidsstraf wordt vervangen. 

(2) .Qe bepaling van dit artikel is ook toe
passelijk ingeval, bij gelijktijdige vervolging 
wegens meerd~re feiten, de veroordeeling wordt 
uitgesproken ter zake van een ander feit dan 
waarvoor de veroordeelde zich voorloopig in 
verzekerde bewaring bevindt. 

36. (1) Dit besluit treedt in werking op 
1 April 1915. 

(2) Op dat tijdstip ,yordt ingetrokken Ons 
besluit van 30 October 1909 (Staatsblad n°. 350, 
Publicafieblad n°. 49), zooals dat werd gewij
zigd bij Ons besluit van 12 December 1913 
(Staatsblad n°. 441, Publicatieblad n°. 72). 

Onze Ministers van Kolonien en van J ustitie 
ziJn, ieder V\)Or zooveel hem betreft, belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in bet Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 23sten December 1914. 
WILHELMINA. 

De Miniate1· van Kolonilin, TH. B. PLEY1'E. 

De Minister van Jusfitie, B. ORT. 

(Uitgeg. 19 Jan. 1915.) 

23 December 1914. WET, tot het _aangaan 
van eene geldleening of -leeningen van 
f 275,000,000 en tot voorziening in de mid
delen tot dekking van rente en aflossing 
dier leening of leeningen. S. 612. 

Bijl. 2• Kamer 1914/1915, n°. 230, 1-17. 
Hand. id. 1914/1915, bladz. 209--289, 291-

302, 304--319. • 
Bijl. l• Kamer 1914/1915, n°. 230, 1-3. 
Hand. id. 1914/1915, bladz. 63-77. 

WrJ WILHELMINA, ENZ .• doen te weten: 
I • .-

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het noodzakelijk is bijzondere voorzieningen 
te treffen in yerband met den invloed van de 
tegenwoordige buitengewone omstandi~heden 
op 's Lands financien ; 

Zoo is bet, dat Wij, den Raad van t:ltate, enz. 

EERSTE AFDEELING. 

Bepalingen mntrent_ de vrijwillige le~ning. 

Bedrag en rentevoet. 

4-rt. 1 .. Er. wo~dt eene vrijwillige g!c)ldleening 

aangegaan ten laste van den Staat tot een bedrag 
va·n twee bonderd vijf en zeventig millioen 
gulden tegen eene rente van vijf ten honderd 
in bet jaar, betaalbaar op halfjarige coupons,·. 
verschijnende 1 .Februari en 1 Augustus. 

De coupons zijn qetaalbaar te Amsterdam 
en in verdere door Onzen Minister van Finan
cien aan te wijzen plaatsen. Wanneer plaatsen 
in het buitenland gelegen voor die betaalbaar
stelling worden aangewezen, kan door Onzen 
Minister van Financien aan de met de nitbe
taling belaste bankiers eene provisie worden 
toegekend van ten hoogste een achtste ten 
honderd over het nominaal bedrag der doo!' 
hunne tusschenkomst uitbetaalde coupons. 

Inschrijving ttid en plaats. 

2. De inschrijving op deze geldleening wordt 
geopend bij den Agent va~ het Ministerie 
van Financien te Amsterdam, bij de betaal
meesters en bij de ontvangers der directe be
lastingen in de gemeenten, waar geen betaal
meesters gevestigd zijn, alsmede bij de postkan
toren ter plaatse waar geen betaalmeester of 
ontvanger der directe belastingen gevestigd is. 

De inschrijving staat ten minste gedurende 
acbt werkdagen open. Zij wordt geopend en. 
gesloten op de door Onzen .Minister van :B'i
nancien te bepalen tijdstippen. 

Minimum. 

3. Er worden geen inschrijvingen dan van. 
f 100 of een veelvoud daarvan aangenomen. 

Toewijzing en afwijzing. 

4. Wanneer het totaal der inschrijvingen, 
voor zoover daarop niet het derde lid van dit. 
artikel wordt toegepast, meer dan tweehonderd 
vijf en zeventig millioen gulden bedraagt, ge
schiedt de toewijzing pondpondsgewijze, met 
dien verstande dat aan geen inschrijver minde!' 
dan honderd gulden wordt. toegew,ezen en dat, 
indien het verlangen daartoe op bet inschrij
vingsbiljet is te kennen gegeven, de ins~hrij
vingen vanfl0,000 of minder zooveel mogelijk 
ten voile en· de inschrijvingen hooger dan 
j 10,000 zooveel mogelijk tot dit bedrag worden 
toegewezen. 

Het bedrag, dat op inschrijvingen van ver
scbillende bedragen wordt toegewezen, wordt 
door Onzen Minister van Financien zoo spoedig 
mogelijk na de sluiting der inschrijving vast
gesteld en bekendgemaakt door opneming in 
de Staatscou.-ant. 

De inschrijvingen · gedaan door personen, die 
naar het oordeel vau · Onzen Minister van 
Financien buiten machte zijn het bedrag hunner 
inschrijving, of, ingeval niet de volle inschrij-
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vingen worden toegewezen, het bedrag, dat I Jn gebreke blijven. 
hun zoude worden toegewezen, te storten, 
kunn~n worden afgewezen. 

Stortingen. 
5. De stortingen op de toegewezen bedragen 

moeten geschieden in vier termijnen v66r ·of 
op den zevenden dag van de door Onzen Mi
nister van Financien voor elken termijn aan 
te wijzen kalendermaand, met dien verstande, 
dat voor de storting van den vierden termijn 
in geen geval een vroegere verschijndag wordt 
vastgesteld dan de 7 de Juli 1915. Jn kalen
dermaanden waarvan de zevende dag een Zon
dag is, is de achtste dag de verschijndag. 

De aanwijzing der stortingsdagen wordt ten 
minste acht dagen voor de opening van de 
inschrijving door middel van de Siaatscourant 
bekend gemaakt. 

De. eerste termijn van storting bedraagt 40% 
van het toegewezen bedrag, de drie volgende 
termijnen bedragen elk 20% van het toegewezen 
bed rag, met dien verstande, dat de te storten 
bedragen der eerste twee termijnen naar boven 
en die van den derden termijn naar beneden 
worden afgerond tot een veelvoud van/ 100 en 
dat als vierde termijn ·het restant wordt gestort. 

Echter zullen de stortingen voor de inschrij
vingen, op welke minder dan j 700 is toege
wezen, moeten geschieden volgens onderstaande 
tabel. 

Toe-
gewezen 
bedrag. 1. 

100 
200 100 
300 100 
400 100 
500 200 
600 200 

te storten op termijn. 

2. 

100 
100 
100 
100 
100 
200 

3. 

100 
100 
100 
100 

4. 

:J-00 
100 
100 

De stortingen kunnen door de belanghebben
den naar verki°ezen vervroegd ·worden, mits in 
ronde bedragen van f 100 wordt gestort. 

Wij behouden Ons voor ~ de storting van 
den vierden termijn, voor zoover die nog heeft 
plaats gebad, niet te doen gescbieden. 

De stortingen hebben plaats ten kantore van 
de Nederlandsche bank te Amsterdam. Voor 
zooyer de inschrijvingen plaats hadden bij ·een 
betaalrneester of een ont,,anger der directe 
belastingen of· op een postkantoor kan de 
storting ten. kantore, waar de inschrijving 
plaats had, gescbieden. . . 

6. De namen der personen, die in gebreke 
blijven hunne stortingen v66r of op ·den ver
schijndag te doen, worden door den Agent van 
het Ministerie van Financien medegedeeld aan 
de ontvangers der directe belastingen binnen 
wier ressort die personen wonen. 

De ontvanger vaardigt in naam des Konings 
een dwangbevel uit tegen den in gebreke ge
bleven inschrijver ; dit bevel, dat meer dan 
een persoon kan betreffen, wordt executoir 
verklaard door den Kantonrechter, binnen 
wiens ressort i.et kantoor van den betrokken 
ontvanger gevestigd is·; het wordt aan de in
schrijvers, ieder voor zooveel hem aangaat, 
beteekend met bevel tot betaling en voorts ten 
uitvoer gelegd overeenkomstig· het in het wet
boek van burgerlijke recbtsvordering bepaalde 
ten aanzien van de ten uitvoerlegging van 
vonnissen en authentieke acten. 

De tenuitvoerlegging van het dwangbevel 
wordt geschorst door een met redenen omkleed 
verzet. Dit verzet kan uitsluitend zijn gegrond 
op de bewering, dat degeen, tegen wien het 
dwangbevel is gericht, niet beeft ingeschreven 
of, volgens de door hem gedane inschrijving 
in verband met de toewijzing, tot de betaling 
van een lager bedrag verplicbt is dan in het 
dwangbevel is vermeld. Het verzet wordt 
beteekend aan den ontvanger, .die het dwang
bevel uitvaardigde en moet inhouden eene 
dagvaarding van dien ontvanger voor de recht
bank van het arrondissement, waar binnen 
bet kantoor van dien ontvanger gevestigd is. 

Bij betalen van rente. 

7. Bij elke storting wordt, bebalve de hoofd
som, voor vergoeding van reeds verscbenen 
rente, betaald 0.4l2/8 ten bonderd van de hoofd
som voor elke kalender'maand, welke van den 
loopen.den rent,etermijn reeds verstreken is. 
Hierbij · wordt eene maand, van welke zeven 
of minder dagen verloopen zijn, niet medege. 
rekend en eene maand, va~ welke acht of meer 
dagen verloopen zijn, voor eene voile maand 
gerekend. 

Ten opzicbte van kalendermaanden, waarin 
de zevende dag een Zondag is, wordt in het 
vorige lid in de plaats van zeven acht en in 
plaats van acht negen gelezen. 

Bij stortingen welke meer dan 7 dagen nil 
den verschijr,dag plaats bebben, moet d~aren
boven voor elke zeven dagen, welke ?edert 
dien dag verloopen zijn - gedeelten van dien 
termijn voor een geh!')elen gerekend - 1.5 per 
1000 van de boofdsom .worden bijbetaald. 
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Schnlti 11ekentenissen. 

. 8 .. Voor elke ·storting ontvangt hij, die stort, 
eene schuldbekentenis of schnldbekentenissen 
aan toonder van de leening ingevolge deze 
afdeeling· nitgegeven tot zoodanig bedrag 'als 
door hem is gestort, benevens een gelijk aantal 
,,bewijzen van stortirig" tot hetze!fde· bedrag. 

Indien echter meer cian acht dagen voor den 
verschijndag ·wordt gestort; kan worden vol
staan ·met de nitreiking VUD'. een voorloopig 
recepis, dat binnen veertien dageu tegen ·het 
daarin vermelde beclrag aan schnlclbekente
nissen en bewijzen van stortij:lg inwisselbaar 
is. 

Provisic. 

9. Aan bankie~s, makelaat·s in effecten en 
commissionairs in effecten, door wier tus'schen
komst inschrijvingen voor de. in cleze wet be
doelcle schnldbekentenissen worden ingeleverd, 
worclt voor het aan hen toegewezen nominaal 
beclrag eene provisie van ten hoogste een 
viercle ten hondercl toegekend. · 

Eene vergoecling tot gelijke hoogte kan ,vor
den toegekend · uan personen of instellingen, 
niet behoorencle ·tot die becloeld in het vorige 
lid, welke voor een millioen gulden of meer 
ingeschreveri hebben en in het inschrijvings
biljet zich hebben verbonclen om voldoende 
waarborgen te geven, dat.zij binnen zes maan
den na de starting de sch nldbrieven tot. ten 
minste clrie vierden van het bedrag, waaro"l;er 
hun vergoecling is uitgekeercl, niet znllen ver
vreemclen._ 

Aflossing en conversie . . 

10. Telken jare op den lsten Febrnari -
te beginnen met den lsten Februari 1916 -
worden schuldbelrnntenissen voor haar nomi
naal beclrag aflosbmn grstelcl tot zooclanige sJm 
als iri het bij deze wet gevoegde aflossingsplan 
A is vermeld. 

De staat is ecbter, naar gelang van den stand 
van het in artikel 31 bedoelcle foncl ~, in ver
bancl met het bepaalcle bij artikel l5 bevoegd 
meer of ~inder scliulclbekentenissen aflosbaar 
te stellen clan nit het, in het vorige lid bedoelde,-. 
,,flossingsplan zo1ide volgen, met dien verstancle 
dat de leening in elk geval v66r 31 December 
1929 moet zijn · afgelost. De Staat is v66r 
bet jaar 1918 niet bevoegd meer schuldbe
kentenissen aflo~baar te stellen dan · ten iaste 
van het in bet vorig lid becloelde foncls moge
lijk is. -

Ook is de Staat niet bevoegd de middelen 
van het in" het vorige lid bedoelde fonds te
bezigen ·tot aankoop van scli{1ldbekenteriissen' 

van deze leening dan voorzoover daartoe het 
fonds over riiiddelen bescbikt bo,en hetgeen 
benoodigd is voor rente en· aflossing der vrij
willige leening volgens het aflossingsplan A 
en, indien de lecming bedoeld in de tweede 
-afdeeling wordt · uitgegeven: voor renton en 
aflossing van die leaning volgens .amortisatie
plan B. 
Loting, enz 

t 1. De aflosbaar te stellen schuldbekente
nissen worden telkens vooraf bij uitloting aan
gewezen. Deze nitlotiilgen hebben plaats vol
gens door Ons te stellen regelen. 

De afgeloste schnldbekentenissen worden bij 
de Algemeene Rekenkamer overgebracht. 

De rente der krachtens deze wet nitgegeven 
schnldbekentenissen loopt niet verder dan 
tot den clag, waarop zij aflosbaar zijn. 

Het reeb.t tot opvordering· van het kapitaal 
der aflosbaar gestelde stukken vervalt tien jaar 
na · den- eersten-dag. waarop · zij aflosliaar zijn. 

TWEEDE· AFDEELING. 

Bep_al·ingen ointrent de ·gedwonqen leening. 

Jn werkingtreding . 

. 12. Inclien· de in'scl\rijvingen op cl~ vrijwillige 
leeniilg,_ in de eerste afcleeling de~er wet be
doold, na aftrek van die, welke, ingevolge het 
bepaalde bij artikel 4, laatste lid, ziju afge
wezen, minder bedragen dan honderd vijftig 
millioen gulden, treden de volgende bepalin
gen dezer afdeeling in werking. Niettemin 
blijve:n clan de artikelen 1 en 3 tot en met ll 
dezer wet van kracht. · 

Bedrng en rentevoet. 
13. Ten laste van den Staat wordt eene ge

cl won gen geldleeni.ng· aangegaan, waarvan 
scbnldbekentenissen aan tooricler worden uit
gegeven tot zoodanig bedrag als nit bet be
paalde bij de artikelen 16 en 20 volgt onder 
aftrek van. het bedrag waarvan de storting, 
overeenkomstig artikel 28, geschieclt door de 
in levering van ,,bewijzen ,van stort-ing". 
, De schuldbekentenissen dragen eene rente 

van vier ten honderd in het jaar betaalbaa r 
op halfjarige conl)ons, verschijnende 1 Mei en 
1 November. Het tweede lid van artikel 1 is 
op deze coupons van toepassing. 
Amo·i·tisatie. 

14. Telken jare, te beginnen met het jaar 
1916, wordt voor den inkoop of voor de aflos
sing van haar nciininaal bedrag van kracbtens 
deze afdeeling uitgegeven schnldbekentenissen 
bestemd · een bed rag als vermeld in•:•net amor
tisatieplan B bij deze wet •gevoegd. · 
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.. De, Staat is ecJter bevoegd, minder of meer 
. voor: de a!]lmtisatie van .deze scl).nl.d~!Jkente~ 
nis.s.en te besteden dan uit het bedoelde amor, 
tisatieplan zqude volgen met dien verstande 
dat de leening in elk g~val v66r 31 Dec~mber 
1929 moet zijn afgelost. 

Lle ingevo.lge .het eerste lid voor ha~r.no
minaal ·bedrag :aflosbaar te stel!en schuldbe
kentenissen \y'orden telkens vooraf. bij' loting 
aangewezen. ·.Deze• uitlotingen hebben plaats 
volgens door Qns · te stellen ~egelen. 

H!')t.tweed.e, d.~rde en :vierde lid van artikel 
11. zijn op. de krachtens deze afdeeling der 
wet uitgegeven schuldbekentenissen van toe
passing. 

Voorrang. 

15. Indien de stand van het in de derde 
afdeeling bedoeide f~n-ds in eenig jaar niet 
toelaat zomvel de bedragen no9d\g volgens .li,~t 
aflossingsplan A als die voor'het amorti~atie: 
plan B geheel te bested9n: dan worden die 
volgens het aflossingsplan A der ··vrijwillige 
leenirig. in de eerste'plaats beschikbaar gesteld 
en wordt voor het· ainortisatieplan B der ge-

. <lwongell' leening het overblijvende gebezigd. 

Yerplichting tot .. deelneming 
Yan natuurlijke personen. · 

16. Zij, die voor het belastingjaiir 1914/15 zijn 
of worden aangeslagen fn de ·vermc.ge~sbelas
ting naar een vermogen van f 75,000 of mee~. 
zijn verplicht, behoudens het bepaalde in 
artikel 28, dee! te nemen in de in deze afdeeling 
bedoelde leening door storting ;an zoodanig 
bed rag als voor ·elk vermogen· volgt· uit neven
staa1jde tabel. · · · 

. Percentage 
van· het ver-

Vermogens. mogeri tot het-
· welk is deel te 

nemen in .de 
le!'lning. 

75,000 tot en met 99,000 1 
· 100,000 

" '1 12:i;ooo 1,5 
i25,000 

" " 
149,000 2 

150,000 
" " 

199,000 2,5 
200;000 299,000 3: 
S00,000 

" " 
399,000 3,5 

400,000 
" " 

499,000 4 
500,000 749,000 4,5 
750,000 

" " 
999,000 5 

, 1,000,000 
" " 

1,499,000 5,5. 
1,500,000 

" " 
1,999,000 · 6 

2,000,000 ., 
" 

4,999,000 · 6,5 
;'i,000,000 en hooger·. 7 

1914. 

met dien verstande dat het bef:lrag der ver
plichte deelnemirig:naar boven ·wordt afgerond 
tot een veelvoud v·an j 200. 

De bepaling van ·het vorig· lid is niet van 
to·epassing .: 

a. indien de belastingplicht ontstaat na het 
fo werking treden ·dezer wet; 

' b. indi~n, de belastingplichtige voor het' in 
werking treden vim ,artikel 13 is overleden·of 
voor den lsten November 1914 het Rijk met' 
terwoon verlaten he_eft. ·. 

Niet onherroepelijke aanslagen. 
17. Indien' op het tijdstip, w:iarop de kennis

gevingen, iri:het volgend artikel bedoeld, uiter
lijk moeten 'worden verzonden, de aanslag in 
de :vermogensbelastihg voor het belastfo°gjaar 
1941/15 nog: · niet· heeft · plaats gehad of niet 
onherroepelijk · vasistaat doordat · daartegen, 
overeenkomstig de -wet op de verm<>gensbelas
ting, kan worde·n- opgekomen, dan · wordt het 
te' storten · bedrag· aanvankelijk bepaald naar 
het ·a:aiigegeven verm:ogen. 

Zoodra de· aanslag onheri·oepelijk vaststaat; 
wordt het te storten bedrag di~novereenkoinstig 
bepaald . 

Kennisgeving van bedrag· 
der deeln emin g. 
.18. : De Inspecteur der registratie, in wiens 

divisie van inspectie de tot storting,verplichte 
over 1914/15 voor de vermogensbelasting 'is 
aangeslagen, zendt ·dezen, binnen den door 
Onzen Minister van Financien vast te stellen 
termijn, ·een kennisgeving, aangevende ;het to
taalbedrag, waarvoor door hem in de gedwon
gen leenin·g is deel te nemen, de verschijndagen 
der· termijneh : en het .voor of op elken ver
schijndag te storten bedr9g benevens- bet be, 
drag der rente, dat bij elke storting op of bin
nen eene. maimd v66r den. verschijndag ·moet 
wordeu bijbetaald, 

In bet geval,. voorzien bif artikel 17, wordt 
de kennisgeving of•de gewijzigde kennisgeving 
zoo spoedig mogelijk verzon~en. · Geldt het 
bierbij; eene eerste kennisgevi_ng. en zijn reeds 
S}ortingstermijnelJ. verstteken, clan wijst .de 
inspecteur daa,rbij, in de plaats van _de ver~ 
strektin verschijndagel) als. verschijndagen aan 
den· zevenden dag van zooveel der eerstvol
g~nde ma,anden als reeds termijnen zijn v.er0 

streken. Ge\dt het . eene gewijzig~e kennis
geving clan, verdeelt de inspecteur de verhoo-. 
ging~n zooveeJ.. ~ogeli,jk. in den geest van ar
tikel 25 over de nog niet ve.rschenen termijnen. 

Bezwaarschrift. 
. :1.9. Hij, die be:Zwaar heeft tegen het in ·ae 
kennisgeving genoemde bedrag .zijner deelnes 
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ming in qe gedwongen ieening, tegen de ver
deelin!fdaarvan over de verschillende termijnen 
of tegen de bedragen der. bij te betalen rente; 
kan daartegen zelf of door een gemachtigde 
bij den betrokken inspecteur een bezwaa:rschrift 
indienen binnen veertien dagerr nadat die kennis
geving hem is toegezonden. Bij dit bezwaar
schrift moeL duidelijk worden opgegeven in 
hoeverre de bedragen in de kennisgeving voor
komende- onjuist worden geacht. 

De inspecteur beslist op het bezwaarschrift 
in hoogste ressort. 

·Het._ ingedi!lnde bezwaarschrift ·schort de 
verplichting . .tot storting, zooals zij ~n de ken
nisgeyjr:ig is aangeduid, niet op.· 
:.Leidt-,,de·: uitspraak .op het .bezwaarschrift 

tot ··v_ermind(l_rii;ig van het_ te storten bedrag o_E 
van :de- te betalen rente, dan. wordt deze ver-

. mind!lring op de eerstvolgende storting _of bij
betaling. zooveel. mogelijk toegepast. Is <lit 
ni(\t mogelijk dan wordt h(lt-te veel gestorte 
of bijbetaalde ternggegeven tegen .intrekking 
der- daarvoor afgegeven- schuldbekentenissen 
en: tegen- kwitantie voor de te veel bijbetaalde 
rente. 
Verplfohting tot deelneming. 

van rec1itspersonen. 

.. 20. De belastingplichtigen,.bedoeld in ·arti
kel 1, l• b der wet van 2 October 1893 (Staatsblad 
n°. 149), tot regeling der belasting·op. bedrijfs
en andere inkomsten, met uitzondering van de 
Nederlandsche Bank, welke· in die belasting 
zijn of.worden aangeslagen. wegens uitdeelingen, 
tot een totaal bedrag van f 10,000 of meer 
over een.boekjaar, geeindigd in het tijdvak van 
1 Mei 1913 tot en met 30 April 1914, zijn ver
plicht behoudens het bepaalde bij artikel ·28 
deel te nemen in de ged wongen · leaning door 
storting van· ·een bedrag dat .gelijk staat met 
de helft van de volgens bovengenoemde wet 
van 2 October 1893 belastbare uitdeelingen 
over het hiervoor aangecluide · boekjaar. 

Niet onherroepelijlrn aanslag. 
· 21. Indieri op het-tijdstip, waarop cle kennis 0 

gevingen, in het volgencl artikel becloeld, 11iter
lijk moeten worden''verzonden, een aanslag, 
als in het . vorig artikel bedoelcl,. nog niet 
onherroepelijk vaststaat dan wordt het te 
storte·n: bedrag sanvankelijk bepaald ·naar deri 
aanslag gelljk die gedaan is. Indien de aan
slag nader gewijzigd wo'rdt, wordt het te 
stortim bedrag ·dienovereenkomstig verlaag'd. 

Kei::n°tsgcving van bcdrag 
der Uuelneudng . 

. 22. De Inspecteur der directe belastin•gen, 
in wiens irispectie•de tot storting _verplichte 

wegeris de in artikel 20 bedoelde.uitdeelfogen 
is aangeslagen, zendt hem binnen clen ·door 

Minister van 'Financien vast te stellen 
termijn eene kennisgeving, aanwijzende .het 
totaal bedrag, waarvoor ·door hein in de ge
d wongen leening is dee! te ncmen, de-termi} 
nen der stortingen en het op elken termijn te 
storten bedrag benevens het bedrag der rente 
dat bij · elke storting op of birinen eene maand 
v66r den verschijndag· riioet worden bijbetaald. 

In het geval voorzien aan het · slot ·van 
artikel : 21 wordt , zoo 'spoedig mogelijk eene 
verbeterde kennis·geving toegezonden. lndien 
bereids · in•gevolge de·· eer'ste kennisgeving op 
een of meer termijnen is gestort wordt hetgeeri 
te veel is gestort . op den volgenden . termi.in 
gekort. Is dit niet meer mogelijk, dim woidt 
het te veel gestorte ·teruggegeven, tegen in
trekking der daarvoor· afgegeven schuldbe
·ke:ntenisseri en tegen quitantie voor d~ te veel 
bijbeta,alde rente. . 

Bezwaarscbrift. 

, 23. De belastingplichtige,. als bedoeld bij 
i.rtikel 20; die bezwaar heeft tegen het in de 
kennisgeving genoemd b~drag · zijner deelne
ming in de gedwongen leening of tegen de 
verdeeling daarvan over de .. verschillencle ter~ 
mijnen of tegen_ de bed.ragen de~ bij te betalen 
rehte,_ kan daii.rtegen zelf _of 'door een gemach
tigde bij den betrokken inspecteur een bezwaar
schrift' indienen binnen vee~tlen dagen nadat 
die kennisgeving hem is toegezopden. Bij <lit 
bezwaarschrift. moet duidelijk worden opge
geven in hoeverre de bedrigen, in de kennis
geving voorkomende, onjuist worde~ geacht._ 

De inspecteur beslist op dit bezwaarschrift 
in hoogste ressort. 

Het . ingediende bezwaarschrift schort de 
verplichting tot storting, zooals deze in de 
kennisgeving. is aangeduid, niet op. 

Leiclt de uitspraak op het bezwaarschrift 
tot vermfo'dering van het te storten bedrag of 
van de bij te betalen rente, dim _wordt deze 
vermindering op d-;, e~rstvolgende storting of 
bijbetaling zooveel mogelijk toegepast. Is dit 
niet m~gelijk, dan °wbrdt hilt te veel gestorte 
of bijbetaalde terriggegeveri tegen intrekking 
der daarvoor afgegeven schuldbekerrtenissen 
of tegeri quitantie voor de teveel bijbetaalde 
rente. 

Plaats van stortinie. 

24. De in artikel ,16- bedoelde,storting ·heeft 
plaats aan de kantoren _van registratie of van 
het r·echt van successie door Onzen Minister 
van Fiiiancien aan te wijzen .. 



'iri1 
: :-;·n~:-•ni~ ~ ai~tik~i- '~o '. \bed6e1de st6~tin'.g-;hee·ft 
. plaatg ain 'de-·kantoren'der'dire'cte oell{Atiilgen: 

·De keimisgevirigen, bedoeld •in de artikelen 
18 en 2::!, vermelden bet kantoor, ·waar d'e 
~tortiilg :m.~et pl~a~s hebben, · · · 

. '· \ 

'.]'erin:ijnen. . 

, .25. Het. kracht~ns de artikelen 16 en 20 te 
storten bedr~g moet ' ~orden b~taald in ;i~~ 

. ter~ljne~.v~~r- of ·op' den zeven'den d~g -van 
de doo1:_ Onzen .. Minister. van Financien. v~o; .. . . . . ·..:.·, ,- , - ,.., . ·,. I•, •.• -" . ,.. ,' 

. elken ,t~nn_ijn .. , aan ,te 'Yijzen,, 1-!llendermaand 
m~t dien verstande, · dat voor _de _.storting \'.an 
d(lI) vierden terll,lijn in,geen ge~aleeµ .. vro,eger,e 
_;erschijndag wordt vastgesteld dan· de-frcie. j uii 
iiii5. I~ kale~dermaariden, waa~,V!\n de ~e;ep'. 

_ de. d3cg _een Zoqdag,.is,,is .de a~htste dag de 
.vers<:ihijnd,ag. : · · 
. De _.eerst_e ctermijn. van-. storting. b_edn1agt 
40 pCt. van het te .storten. bedrag: de v:olgen: 
de drie· termijnen telkens· 20 pCt., ·met dien 
verstande dat de te storten bedragen--van .. de 
eerste twee termijnen naar .boven ·'eh·:a.ie•van 
den derden_ termijn naar· beneden wordeh,."af
gerond tot e-en veelvoud· v!(n f 20o', terwijl als 
vierde termijn het'.rPstant• wordt·,gesto1;t. 

-:· ~chter -zal de •storting · wanneer in ·tofaal 
voor minder · dan· f 1600 is~ deel te nemen, 
moeten geschieden ·,volgeris ;onderstaandetabel : 

Totaal bedrag, . 
d- ·d 1 · · · · Te storteil ,op termijn .. · 

e~ ee,ne,mmg. 
1 

_ :'· 

800 -
· iqoo' 

1200·
').400 · 

·- ioo 
400;': 
800 
'600 

·2 

200 
200 · 
200 
400' 

3 
·200 · 

·, 200 
200 
200 

•'4 
; ·200 _. 

'200 
200· .. 200 · 

_ . D,e stoi;~ingen ,kunnen door. de _'be.ian~heb
]ienden naar ;verkie.zen_ worden yervroegd mits 
. i_n ronde ~edragen. van ,f ~cio. -;xor.dt. gestort. 

. .Wij .behouden Ons ,oor de storting van den 
vierdeii' termijn,:. voor . -~oover .die' -nog niet 
he_eft,. plaats gehad, niet · te doen geschieden: 
. ,26. ; Bij ·.elke. storting inge,volge deze afde~:
lipg van;deze _w:et')Vordt, bti,b,alve cie hoofdspni? 
voor vergoeding. van reeds. -verschenen 'rente 
betaald • e~n d~rde te~. p.~~derd v:oq; ~lke ka·
!eµdermaa1t,~ •. ,\Velk,e vai den· 1o~penden · reu,te
t<irmij~- re~ds. Y";fS_trekeJ?. ,is. .Hierbij: wqi,-clt 
eene maand, van welke.zeven of minder ·dagen. 
verloopen zijn, niet. mectegerekena.'· en ee~~ 
maand, van welke acht of meer dagen ve_rs 
loopen zijn, voor eene volJe mli,and gerii~erid. 
· '£en· opzichte van kalendermaanden, -~aar. 
·van de zevende dag een Zortda1(1~ wordt 0'in 
het 'vorig ·lid iri de,plaats·'.van:zeven ·acnt'·en 
in ·_de plaats •van' acht negen-gelezen. · ... 

·;i.914 

Bij stortinge_n; :N/'.e~k:e i'neer dl}n, 7 dagen· na 
den verschijndag Jilaats hebbeii;. nioet _daaren
bo~en io~r elke z~ven· clageii; welke -sedert 
dien dilg' verioopen' .zijn · - ·gedeelten 'van· ci/en 

. termijn voor len ·g~iieelen gerekend'::.::.•·1,5 per 
1000 van de li'oofdsotii worden bijbetaalli: . 

Schuldbekentenissen. , 
_., 27. Behoudens)1et bepaalde fn'.. iiet volgend -
artikel ont;angt ,,hij, ,die sfort, .v.oo,r elke; stor
tlng .. eene. ~~huldbekentenis of s~huldbeke~t~-

. ni~se~ a~~ toonci~~ van de Je:~~ing ingey~lg~ . 
deze, l!,fcleeling .. uitgege:v,en ,tot zood1mig ~e,drag 
als 4o~r hern,j~ ,geiito~~- ~ Het; .tweede lid van 
art. 8 is hierbij .V!lll toepasstng.' , . 

• - r- < • .~ <. 

Starting door irileve:ring .· 
_ ... bew,:ijzen_ vrij'jVillige leening.>, ·, : 

., 28., De st9rting,_ ~_e<!,qeld in de art!kelel\)6 
,en 20, kan geschiede:a, ,dpor. ~e. inl,eve_~iIJg yl}n 
,,bewijzen van storting", als bedoeld in art 8, 
tot zoodanig bedrag . al~ : in hoofdsom' 'zjipet 
v.ord~n gestort .. , . ' ' ' . -. . .. . · 

Wanneer eeii'lngele~eid bewijs 'van ·storting 
~is' in het v~rige lid bedoeld-een hooger bedrag 
aanwljs"i''dan op de gedwongen leening behoeft 
te wordeugestort, dan wordt-'dat ·bewijs afge: 
ste~peld ·vo~r het bedrai . waarvoor 'het -. tot 
storting op de gedi,ongen lee'ning-heeft g'e: 
strekt en J aan. ;derigene die :het inleverde _ierug
g~g(,l'vef Het b~wijs_ van. ·s~orting kan ,voor 
het"resteerende bedrag worderi"ingeleverd tot -
ioido.ening' a~n ·:de."verplichting tot 'andere 
s\.orti~g~n'.: -', . . ; . ". ' _. 

:,,·, ,. 

Dwa,ngmiddelen_natuu,dijke 
. _p;ers,onen. n; :;•::• ~, ,.·. . ,· .. 

29. De natuurlijke· persoori, die nie~ aan d!i 
}:i.~a:r door . 4,eze. !lfd,eelin~ <;lezei- _ wei op.gelegde · 
verplichtingen _v:oldo_et, . ka,n _ tot Lakoming 
daarvan. W0°rden genoqd~aak( al~ ware hetgeen 
zij krachteri~ deze ·afdeeling II1oet.storteri_ ver-

· schuldigde vermogensqelastfog; · 
De.artikelen 41, 42, 43 en 44 der wet van 27 

S~pteinber '189:{(Sta~tsblai ·n•: ·_223)° zijn 'ydor 
:Zoqveel.:mogelijk~ van toe~assing. , . 
•••• • C • •• •• ' •' • •• • < •' 

Dw_angmid delen rechtsperson~n., , 

,.,30;:- De. rechtspersoon, welke. niet aan- de 
. haar· door -deze· ·afdeeling dezer wet opgelegde 
-verplichtingen · voldoet, , kan, _ tot - nako:ming 
daarvar:i; gen'oodzaakt. worden- als ware, hetgeen 
zij' krachtens deze wet moet st'orten verschul
digde ·belasting op' bedrijfs- en ,andere inkom
sten. •: 

De -artikelen 13, 14 en 15, lste, 2de, 3de,,4de 
en-- 5de . lid, der wet, van ,22 Mei 1845 (Staafs
blad · n~; : 22) ·, zijn .- voor zooveel mogelijk van 
toepassing: 
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·DERDE Al!'DEELING. 

Bepalingei; onifrent de niiddelen tot dekking · 
van de rente en ajlossing dei· leening o.f 
leeningen in deze wet bedoeld en omfrent het 

· beheer dier middelen. 

Instelliog fonds. 
31. Er wordt een fonds ingesteld voor den 

dienst van de leening, bedoeld in de eerste 
afdeeling clezer wet en voor clien van de 
leening bedoeld in de tweede afdeeling, inclien 
die afdeeling in werking treedt. 

Van dit fonds genaamd ,,Leeningfonds 1914" 
worden de inkomsten en uitgaven jaarlijks bij 
afzonderlijke begrooting vastgesteld. 

Het bebeer van die begrootingen beeft plaats 
door Onzen Minister van l!'inancien en is onder
worpen aan dezelfde regelen als bet bebeer van 
de algemeene begrooting van Staatsuitgaven. 

Begrooting uitgavenJonds. . 
32. Ten laste van de begrooting van bet 

Leeningfonds 1914 worden gebracht : 
a. de uitgavep voor rente, afiossing en ainor

tisatie van de leening of leeningen ingevolge 
deze wet aaugegaan ; 

b. de kosten vallende op de uitgifte (daar• 
onder begrepen de provisie bedoeld in artikel 9 
dezer wet) clier leening of leeningen; 

c. de periodieke kosten van het beheer der 
leening of leeningen, daaronder begrepen de 
in artikel 1 bedoelde provisie wegens de uit
betaling van coupons in bet buitenland; 

d. een uitkeering ten bedrage van een mil
lioen gulden aan de algemeene middelen tot 
dekking der nitgaven begrepen in de staatsbe
grooting; 

e. bet vermoedelijk nadeelig saldo der reke• 
ning van ontvangsten en uitgaven wegens de 
bij nrtikel · 31 bedoelde begrooting over bet 
voorafgaande jaar. 

lnkomsten fonds. 
33. Tot dekking van de uitgaven begrepen 

in de begrootingen bedoeld bij art. 31 worden 
· bestemd en bij de wetten tot vaststelling van 
die begrootingen nangewezen : · 

a. de opbrengst der beffingen in de volgende 
artikelen van deze afdeeling vastgesteld ; 

b. de ontvangsten van bet Rijk voortvloei
ende uit de rente en de terugbetaling van 
voorscbotten aan gemeenten en andere licba. 
men in verband met de buitengewone omstan• 
digheden in de jaren 1914 en 1915 ten laste 
van bet Rijk verstrekt; 

c. de ontvangsten van bet Rijk voortvloei
ende nit den verkoop na de demobilisatie van 
'land- en zeemacht van zaken, welke ten laste 

yan bet Rijk zijn gevorderd of aangekocbt ten 
beboeve van de mobilisatie en van bet in 
sta~t van verdediging ,brengen van stellingen 
en forten; 

d. de rente, welke in het betrokken dienst
jaar door de kolonien aan 's Rijks s<lbatkist 
wegens kasvoorschotten wordt vergoed, voor 
zoover de verstrekking dier voorschotten ge -
acbt moet worden slechts te kunnen zijn ge
schied ten gevolge vari de aanwezigheid in 
's Rijks kas van gelden, verkregen door· de in 
deze wet bedoelde leening of leeningen ; 

e. bet vermoedelijk batig saldo der rekening 
van · ontvangsten en uitgaven wegens de bij 
artikel 31 bedoelde begrooting over bet voor
afgaande jaar; 

f. de verjaarde rcnten alsmede het bedrag 
der uitgelote <loch niet tijdig ter aflossjng 
aangeboden scbuldbekentenissen der leening 
of leeningen in deze wet bedoeld. 

Opcenten directe 
belastingen. 

34. Er worden gehe.en twinti,q opcenten : 
a. op de aanslagen in de grondbelasting 

over de belastingjaren 1915, 1916, en 1917. 
b. op de aanslagen in de personeele belasting 

over de jaren 1915, 1916 en 1917. 
35. Er worden gebeyen drie en derti,q opcen

ten: 
a. op de aanslagen• in de belastiog op de 

beqrijfs- en andere inkomsten· over de belas
tingjaren loopende van 1 Mei 1915 tot en met 
30 April i918, op te leggen aan de sub a en 
c-k van artikel l der wet op die belasting 
bedoelde belastingplichtigen alsme.de aan de 
societei ten. 

b. op de aanslagen in de belasting op be
drijfs- en andere inkomsten, over de beJasting
jaren loopende van 1 Mei 1915 tot en met 
30 April 1918 op te leggcn ·aan de sub .b van 
artikel 1 der wet op die belasting bedoelde 
belastingplichtigen behalve de societeiten Wff• 

gens uitdeelingen als bedoeld in artikel 5 § J 
dier wet, betrekking hebbende op een boekjaar, 
welks einde valt in de hiervoren sub a ge
noemde belastingjaren. 

c. op de aanslagen in de vermogensbelasting 
over de belastingjaren loopende van 1 Mei 1915 
tot en met 30 April 1918. · 

Opcenten snccessie, 
registratie, hy-
potheekrechten, . 
zegelrechten, buiten
!andsohe effecten. 

36. Er worden geheven : 
a. met afwijking van het bepaalde .in arti, 
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kel -15 der wet van 24 Mei 1897 (Staatsblad 
n°. 155) 

vijftig opcenten op de zegelr~chten, van 
bui;enlandsche effecten geheven of versch uldigd 
g'eworden in het tijdperk van f Januari 1915 
tot 31 December 1917. 

Onder buitenlandsche effecten worden ver
staan die welk:l buiten_het Rijic in Europa zijn 
opgemaakt en de hier te· lande opgeinaakte 
bewijzen van aandeel in geldleeningen of ren
ten ten laste van buitenlandsche corporatien 
e-n person.en en in maatschappijen, waarvan 
de zetel buiten het Rijk in Europa is geves
tigd. 

b. met afwijking v:an het bepaalde in artikei 
6 der wet van 27 tleptember 1892 (Staafsb/ad 
n•. 224) · · -

tien opcenten op de rechten en boeten van 
registratie, alsmede op de rech ten en boeten 
van hypotheek, verschuldigd van alle in het 
tijdperk van 1 Januari 1915-31 Deceniber 
1917 geregistreerde akten. 

Deze opcenten worden niet geheven van de 
rechten en boeten verschuldigd op akten, welke 
v66r 1 J anuari 1915 eene zekere dagteekening 
hebben verkregen alsmede op die akten, welke 
volgens hare dagteekening v66i' dat tijd-stip 
zijn · opgemaakt en •binnen de voor die akten 
bij de wet vastgestelde termijnen ter registratie 
worden aangeboden. 

In afwijking van het bij het vorig lid ·be
paalde· worden deze tien opcenten wel geheven 
op de rechten van registratie en van hypotheek, 
welke tengevolge van eene in het tijdpei'k van 
1 Januari 1915-31 December 1917 .vervulde 
v.oorwaarde · Yorderbaar worden op v66r dit 
tijdstip geregistreerde akten, alsmede op de 
rechten en boeten van re11:istratie, verschuldigd 
van testamenten gedurende dat tijdperk door 
den dood bekrachtigd. 

Opcenten op accijnzen. 
- Gediatilleerd. 

37. Er worden geheven: . 
a. fien opcenten op den g

0

edistilleerda~cijns, 
die in h·et tijdperk van 1 januari 1915-31 
December 1917. vorderbaar "ivordt; 

Suiker. 

lJ. twintig opcen~en op den accijns ~P suiker, 
,velke geheven wcrdt in- de jaren 1915; 1916 
en 1917; · 

Wijn. 

·c. twintig opcen ten op· den accijns geheven 
van wijn, die in de jaren 1915, 1916 en 1917 
wordt ingevoerd, hier te lande vervaardigd of 

uitgeslagen "uit entrepot of uit een bergplaats, 
als bedoeld in a1-tikel 14 der wet van ·20 Juli 
1870 (Staatsblad n•. 127); alsmede op den wijn
accijns, die in dat'tijdperk ter zake·van onder
maat in een particillier eritrepot nioet \VOrden 
ingevorderd. · 

38. Voor 1 Jailuari 191 Twordt eeri voorstel 
van wet ingediend ter bepaling of .na afloop 
van de termijnen, gesteld in de artikelen 34 
tot en met 87 dezer wet, de heffi.ngen, in die 
artikelen vastgesteld, bestendigd, herzien of 
door eene heffi.ng in eens of op andere· wijze 
vervangen zullen worden. · 

VHJRDE AFDEELING'. 

Bepal-ingen van verschillenden aard._ 

Verlaging suikeraccijns. 

39. Artikel I der wet van 24 Juli -1903 
(Btaatsblad no. 248) wordt ingetrokken, en 

artikel 1 § 1 der Suikerwet (wet van 29 Ja
nuari 1897 (Staatsblad n•. 63) wordt geliizen 
als volgt: · 

,,Er wordt geheven een accijns van de suiker 
,,ten bedrage als volgt: · 

per ho11derd 
Kilogram: 

,,a. Kandij, niet minder van hoe
,,danigheid dan het · standmohster 
,,daarvoor door Onzen Minister van 
,,Financien vast te stellen . . . . f 28. 75 

,,b. Melis en lompen en alle niet 
,;afzonderlijk belaste suiker . . , . 22.50 

van 98 percent of 
hooger gehalte . . 22.50 

· ,,c. Ruwe van beneden 98 per-
suiker cent gehalte . • . 0.22• 

voor elk percent van 
haar gehalte dochniet 

minder dan • . • 15.-
,,d. Bastard, als voor ruwe suiker. 
,,e. Melado, melasse, stroop en 

·andere suikerhoudende _vloei-
stoffen ...... - . . . . . . . 5.-

,,wa·nneer de zuiverheidsfactor 
,,van deze vloeistoffen · -hooger is 
,,dan 68, wordt de accijns verhoogd 
,,met f 0,80 voor iedere eenheid 
,,boven · 68, ond,erdeelen van de 
;;eenheid niet in aanmerkirig geno
,,men ~ · · ! vaste; koiTelachtige poe
.. ~ru ve?- dersuiker alsmede ge-
smker mt . f.. d .. 

zetmeel raspte o op an ere w1Jze 
fijngemaakte masse . . f 15.-" 
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In laatstge noemde wet, zooals die bij late!'e 
wetten is gewij/2iigd, worden de volgende wij 
zigingen aangebi:acht: 

In artikel 2 wordt voor ,✓ 6" gelezen : ,,j 5". 
In de artikelen 42, 45 § 3, 62 .§ 4 en 90 § 7 

wordt voor ,,f 27" gelezen : ,,/ 22.50." 
In artikel ·43 . w_ordt voor . ,,f 5" gelezen : 

.,f 4.165'\ 

In artikel- 58, § 3, wordt voor ,.f 28.50" ge
lezen: ,,/ 23.75". 

In artikel 77/Jis wordt voor ,,f l" gelezen 
,,f 0,836". 

Intrekking van tegoedeohr\jving 
suppletoire ophrengst van 
ged1stillaerdaccijn.s aan 
af.zonderlij k foiids. · · 

40. In het eerste lid van artikel 7 der wet 
van 4 December 1909 (Staatsblad n°. 375) 
worden de woorden .,en volgende" vervangen 
door: ,,tot en met 1914". 

Rekeniug van leeningeu. . .. , 
41. Yan de ontvangsten __ uit de leening be

doeld in de eerste afdeeling dezer wet en van 
die .. nit de leaning bedoeld in de tweede af
deeling dezer wet, indien die afdeeling in 
werking treedt, worden rekeningen afgelegd, · 
welke na door de Algemeene Rekenkamer te 
zijn opgenomen en gesloten, aan de Staten
Generaal worde~. :medegedeeld. 

Vrijstelling van recht van 
zegel en registratie · 

42. Alle stukk'en krachtens deze wot op te 
maken en ·nit te vaardigen, de -af- te geven 
quitantien, zoomede de processtukken, vonnis
sen; afschriften van vonnissen betreffende toe
passing van deze wet,- zijn vrij van_ zegel en 
worden, voor ·zoover zij aan de formaliteit van 
registratie ondei·worpen zijn; kosteloos geregis
treerd. 

l uwerkiugtreding. 

43. De eerste -afdeeling, artikel 12 en dti 
artikelen 40 tot en met 44 dezer wet .treden 
in werking. op den dag barer afkondiging, de 
derde afdeeling en artikel 39 treden op 1 .Ja
nuari 1915 in werking. 

44. De wet kJln worden aangehaald als 
.,Leeningwet .1914t1.,, 

Las ten en beveleri, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den·23sten -De

cember 1914. 
WILHELMINA. 

De j)finisfer van Finmwiifn,' · TREUB. · 

(Uitgeg. 25 L>ei:.; 1914.)i 

Behoort bij de wet van 23 December 1914 
(Staatsblad n°. 612). 

Plan van aflos- Amortisatie plan 
sing A artikel -10 B artikel 14 Ge-

Y rijwillige lee- dwongen_ leaning. 
ning. Percentage van_ bet 

Percentage "vin het 
werkel\ik bedrag der 

leeniug,· dat is te 
werkelijk bedrag der besteden voor aflos-
leening dat is af te sing of aankoop vari 

lossen a pari. sohuldbekentenissen 
Jaar. der lcening. 

1916 5 5 
1917 5 5 
1918 5 5 
1919 5 5 
1920 5 5 
1921 5½ bl/. 
1922 6½ 6½ 
1923 7 7 
1924 7½ 71;3 
1925 8½ 81/, 
1926 9. !l 
1927 9½ 91/a 
1928 10½ 10½ 
1929 . J1 11 

100 100 

23 1Jece,nbe1· 1914. B:Ii:sLUIT, .. houdende verbod 
van uitvoer v!ln ·levende ritnderen en varkens. 
s. 613. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. .f.• 

Overwegende, dat het in het belaijg van-den 
Staat. noodig, is, den uitvoer van levende run
dereii .en ·-varkens te verbieden ; . : 

l¼ezien de wet van 3 Augustus 1914 (Staafs
blad n°. 344); 

· Op de voordracht van Onze Ministers ·van 
Oorlog, van Financien en van Landbouw, 
Nijverheid en Handel van 21 December 1914, 
Ka bi net, litt. I,J 133 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
22 December 1914, n°. 321; 

Gezien het nader rapport van Onze.voor
noemde Ministers van 23 Decemb~r 1914, 
Kabinet, litt. A 135 ; 

Hebbe~ goedgevonden cri verstaan te bepalen : 
· Eenig artikel. 

De uitvoer van levende r,mderen en varkens 
is verboden van den dag der afkondiging. van 
dit besluit. . , . _ _ _ 

-Wij behouden Ons voor. dit verbod tijdelijk 
op te heffen of in bijzondere gevallen daa,rvan 
ontheffing te doen verleenen. 

Onze Ministers van Oorlog, van Financien 
en van _Lan_dbouw, Nijverheid en Handel zijn, 
ieder voor zooveel hem _betreft, belast· met de 
uitv_oering van dit besluit, dat in- het' Staats-



615 · 24--28 D ~ C E M 13 E R. 1914 

btad zal worden geplaatst en waarvan afschrfft 
zal worden gezonden aan. den Ralld nn State .. 
'§•G:ra".enhage, .den 23sten 1Jeceml!erJ9J.4,. 

. . . WILHELMINA .. 

· De Minjster van Oorlog, .. BosBoOM .. 
.De. Ministe,· van Financii!n, TREUB. 

De Min. van La'!dbomo, Nijverheid en. Ha11del, 
. . PosT.HUMA"'.' 
(Uif.qeg. 24.Dec. 1914.) 

belast met de uitvoering. van dit: besluit, het0
• 

welk. in het Staatsblad .zal w:orden geplaatst 
en waarvan afschrift. zal worden gezonden aan. 
den Raad van State. · 

's-Gravenhage, den 24sten December 1914. 
. WILHELMINA . 

. De J.Vlin.ister. •van Bi,nnenlandsche Zaken, 
CORT V. D. LINDEN. 

(Uit_qe,q. 16 Jan. 1915.) 

24 Decembe;• 1914. BEsLUIT, t9t vernietiging 28.Dece11iber 1914. BESLUIT, tot-afwijkmgvan 
van het besluit van den Raad der gemeente · het Koninklijk .besluit van 15 April· 11)11 
Almelo dd .. 19 Juni 1914, strekkende tot (Staatsblad no. 120), b,etreffende het CoHege 
het· hotiden van een referendum inzake voor de .visscherijen .. S .. 615. · 
de weder-invoering van de kermis aldaar: WIJ WILHELMI~A; ENZ .. ': 
S. 614: · · ; Op de v~ordracht van. Onzen Minister. van 

. WIJ WILHELMINA, .ENZ. ' Landbouw, Nijverheid en Handel. va~ 3 D!l_· 
Op de voordracht van Onzen Minister v·an· cember 19J4, .no; 6920, afdeeling llfijverheid.; 

Binnenlandsche Zaken· van :lO October 1914; Den ~aad van Stiltti gehoord, ad:vies van 
n°. ·8156, afdeeling Binnenlandsch Bestu'ur, tot 22. Pecember 1914 n'!. 38; 
·vernietiging · van het ·besluit• van den Raad der Gezien het nader rapport van Onzen voor: 
gemeente Almelo, dd. 19 Juni 1914, strekkende noemden Minister van· 24: Decembei:, 1914, 
tot het houden:- van een referendum inzake de no. 74~7, afde.eling Nijverheid ;· 
weder-invoering van de· kermis · aldaar; Hebben goedgevoµden en verstaan: 

Overwegende, dat gemelde genieenteraad bij ~et. af\yijking van hilt voorschrift. in het 
zijn ·voornoemd· besluit besloot, alvorens eerie eerste lid van artikel 12 van On~, besluit ;val} 
besliiising:te nemen omtrent he·t weder~invoereti 15 April: 1.911_ (Staatsblad n°. 120), betreffende 
van de kermis, deze ~aak ·aari eeri re.fere:iiduni h.et · Collegii voor qe visschedjen, te bepalen, 
te onderwerpen. en daarl/-an onder contr6le van dat in het jaar 1914. geen ·tweede vergadering 
de gemeente te doe1i deelnemen hen, die op door het CoHege. voor de vissch!Jrijen zal wor-
de van kracht ,zijnde• kiezerslijst ·voorkomen; den gehouden, . , . . . 

dat de beslissing in·deze we! is,waar formeel Onze Minister-va.n. Landbouw; ·Nijverhcid 
blijft aan 9-en gemeenteraad;.maar dat de .. be.• en Handel. is belast met de uitvoering van dit 
doeling van,den Raad nie~ anqers kan zijn daµ be~luit, d~t in h~t Staatblad zal worden ge• 
een ·onderzoek te doen naar den .wensch van,de plaatst . en waarvan afschrift, z_al ·.w:orden,· ge
µieerderheid, der .. kiezers,. ten , einde daa:rmed~ zonden aan den Raad·, van State. 
rekening te houden bij.de te nemen beslissing; 's-Gravenhage, den 28sten December 1914. 

dat'. z96d.anig ·onderzo.ek moet worden be-. ·WILHELMINA. 
schouwd als. het houden van ruggespraakd<ior De Min. van Landbouw, Nijverlieid en Handel, 
den.gemeenteraad met de ge.zamenlijke kiezers; . PosTHUMA . 

. dat ·artikel 45 .der. Gemeen~ewet het hou,_den lUitgeg. 3J ,Dec: l9l4,) _, 
van rnggespraak µiet hen, die de· leden van 
den .raad benoemen, verbiedt, zoodat ook voor
meld raadsbesluit in ·~trljd m~t di~, ~etsbepa-
ling. mo,et .worden geaclit ;. . . · 

Gelet op artikel 153 .. der .. (l-emeentewet; ... _ 
Den .Raad .. :van State, gehoord, . ad vies van 

_17 November i914,.n°. 27.; .. < 
Gezien het nader rapport van Onzen Mini~tt'lr 

van Binnenlandsche Zaken ,van-21 .Qecember 
.1914, n°. 9746, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

· Rebben goedgevonden en. verstaan : 
voo.rm~ld besluHvan den. Raad.der geme«;mte 

Almelo, .dd. 19 Juni 1914 t(;l vernietigen·we-
gens strijd met, de wet. ,- . , 

Onz.e .Minister van :/3innei,:ila~dsche Zaken is 

28 Decembei: · 1914 .. :WE·r, .houdende · goed\rnµ, 
ring van .bet• qen 20sten: J anuari 1914 · te· 

· Landen :tusschen ,N ederland,; Dititscldand, 
. Oostenrij k-H ongctriji,/ Belgie, · De1iernarken; 
.Spanfe, de Vereenigde Staten vm.i,Amerika; 

... Frankrijk, Groot-Britannie.en_Ierla11,d,cltalie, 
N oo,:weger,, Rit!!lmid . en: •Zwede'n ,.gesl~te·n 
verd.rag .voor de: beveiliging van,men~chen
levens op ·zee met het bijbehqore~d Regle
ment en het Slotprotoc_ol.. S. 616. 

.WIJ WILHELMINA, ENZ, : :. doen te,weten : 
.. Alzoo Wij.· in ov:erweging genomen· hebben, 

dat. het j.nte.I'.l).ationale .verdrag voor·de b.exeJ., 
liging :v:an lllenschenlev,ens, .op zee, den .. 20;;ten 

__ _J 
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Januari- 1914 te 'Londen tussohen Nederland, 
Duitsckland, Oostenrijk-Hongarije, Belgie, Dene
marken, Spanie; · de · V eree:nigde Staten van 
Amerika, Frankrijk, Groot-Britannie en Ierland, 
I ta.tie, N oorwegen; Rusland en Zweden gesloten, 
met hot bijbehoorencl Reglement en het Slot
protoool, bepalingen inhouclt, wettelijke rechten 
betreffencle ; 

Gelet op het · tweecle lid van artikel 59 van 
de Groncl wet ; 

Zoo is het, clat Wij, den Raad- van State, enz. 
· -Art. 1. Het nevens deze wet in afdruk ge

voegde den 20sten Januari 1914 te Londen 
tussohen Nederland, Duitschland, Oostenrijlc
Hongarije, Belgie; · Denemarlcen, Spitnie, de 
Vereenigde Staten van Amerilca, Frankrijlc, 
<1root-Britannie en Ierland, Italie, Noorwegen, 
Rusland en Zweden gesloten -'verdrag voor de 
beveiliging van mensehenlevens op zee, met 
het bijbehoorencl Reglement en het Slotpro
tocol, word't· goedgekeurd. 

2.' Deze w'et treedt in werking· op deri d-ag 
harer afkondiging, 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den· 28sten De

cember 1914. 
WILHELMI-NA. 

De Jlf inister van Buitertlandsche· · Zalcen, 
-J; · LOUDON. . 

De Jl1 inister van Landbouw, 
Niji•erheid en Handel, 

. · POSTHUJ\IA; . 

( Uitgeg.· 30 Dec: 191,1:) 

CONVENTION INTERNATIONALE pour 
la sauvegarde de ta•vie lmmaine en iner. 

CONYENTION. 

PREAJ\IBULE. 

Sa Majeste·l'Empereur d'Allemagne, Roi de 
Prusse, au nom- de !'Empire allemancl; Sa 
llfajeste l'Empereur cl' Autriche, Roi de Boheme, 
etc:, et Roi Apostolique de· Hongrie; Sa 
Majeste le Roi des Belges; Sa Majeste le Roi 
de Danemark ; Sa l\Iajeste le Roi cl'Espagne ; 
le President ·des Etats-Unis d'Amerique; 
le President· de la Republique fran,;aise; Sa 
llfajeste le Roi du Royaume~Uni de Grande
Bretagne . et d'Irlande et des Possessions 
britanniques au dela des Mers, Empereur des 
Indes ; Sa Majeste le Roi d'Italie ; Sa llfajeste 
le Roi de Norvege; Sa Majeste la Reine des 
Pays-Bas ; Sa llfajeste l'Empereur de toutes 
lea Russies; Sa l\Iajeste le Roi de Suede; a:y'ant 
reoonnu l'utilite de fixer d'un commun accord 
certaines regles uniformes en ce qui concerne 

la sauvegarde de la vie humaine en mer, ont 
decide de· conclure une ·Convention a cet effet, 
et ont nomme pour leurs Plenipotentiaires, 
savoir: 

Sa llfajeste l'Empereur d'Allemagne, Roi de 
Prusse, au nom de l'Einpire allemand : 

Son Excellence Dr. VON KoRNER, etc. 
Lesqueis;: a ce dfrment. autorises, se sont 

reunis en c,-onference a Londres et ont d'un 
commun accord arrete la Convention suivante : 

TITRE I. 

D.E LA SAUVEGARDE DE 
0

LA VIE 

IIU~IAINE EN MER. 

Art. 1. Les Hautes Parties contrac_tantes 
s'engagent a appliqu_er Jes dispositions de la 
presente Convention, . en vue d'assurer la 
sauvegarde de la vie humaine en mer, a edicter 
tons reglements et _a prendre toutes mesures 
propr_es a lui faire produire son ple_in_ et entier 
effet. 

L_es _dispositions ,de la presente Convention 
sont completees par un Reglement qui a a 
m ilniEl valeur et entre en vigueur en meme 
temps que la Convention; Toute reference a 
la Conventio~ implique_ reference .simultanee 
au Reglement -y annexe. , 

TITR_E II. 

. NAVIRES A_UXQUELS S'APPLIQUE LA 

PRESENTE CONVENTION, 

· ·2. Sont soiimis ·aux· regles de la presente 
Convention, sauf clans· les· cas ciu ·ello en d~pose 
atitrement, les naviies de :commerce a ''pr·o
pulsion inecanique :· de chacun de~. Etats des 
Hauteii° · Parties contrac'tantes, . portant . plus 
de douze passagers et· se renda:nt d'un port de 
l'iln de·sdits -Etats daris ·un ·port· situe. hors . de 
cet . Etat, OU inverse:inent. ;·. Soit. ·co'iiside'rJs 
oo-mme ports hors des Etats de~ ·HatiteirParties 
contractantes les ports situes clan·s lei1ri Colci
nies, PossessionB ciu ·.Prcitectcirats. · • · · · -: · 

Ne sont pas con~iderees c6rtuhe passagefa 
Jes personnes qui se troriverit embarqi1ees p·ar 
suite de force niajeure- mi a·cause de l'obligation 
qui incombe au capitafue· do transp~rtei·' d_es 
personnes recueillies· en mer' OU d'autres I!er
sonnes. 

3. Sont exceptes·de la presente Convention, 
sauf clans les cas ou·elle en dispose aut~ement, 
les navires faisant les ·parcours dont la' liste 
sera remise par chaque Haute Partie contrac
tante au Gouvernement britannique au moment 
de la ratification de· la· Convention. 

Aucnine liete ne· pourra comprendre des 
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parcourff ou les navires s'eloignent de ,phis de 
200 milles marins de la cote la plus proche: 

Oliaqlie Haute · Partie contiactante a le 
droit · de modifier ulterieuiement sa liste de 
parcotirs en se conformant au present article 
et ·a charge de notifier -cette modification au 
Gouverrienient: britannique. · 

Ohague Haute Partie contractante a le droit 
de rec\lamer 'd'une autre Partie contractante 
le benefice des 'avantages de la presente :Oon
venticin pour tous ceux des n:avires de son 
·Etit qui effectuent l'un quelconque des parcours 
m~i:ttionnes dans· sa propre liste. A cet effet, 
la Partie qui reclamera ce benefice devra im~ 
poser au·xdits·11avires les obligations prescrites 
par la Ooriverttion, po'ur' autant que ces obliga0 

tions ne·seraient pas/eu egard a la nature du 
'Voyage;·intitiles •OU deraisonnables. 
. ··'4. · . .Ai.tcun ·navi.l:e;-'non soumis ·a 'son-'depart 
aux regles de la''Oon'Ventioh, rie pent Y: etre 
astreii:tt.aii coi:irs de· son voyage, 'Iii la tenipete 
du toute autre· cause de force niajeure le met 
'dli.ris la ni\cessit6' "de Se' refugier dans un port 
de l;un de1i' Etats des iiatites Parties contrac' 
ta,ites. 

TITRE IIL 

SEOURITE DE LA NAVIGATION. 

5. Lorsque ''l'~xpressioh ,, tout navire" est 
employee dans le present ·Titre· et la partie 
co:rrespondante· 'du ·Reglenierit y ·annexe, 
elle s'entend de tous les navires de oommerce, 
relevant de l'un de·s Etats contractants, vises 
ou non a l'article 2. 

6::. Les Haufos Parties c'ontractantes s'en
gagent a prendre toutes mesures pour assurer 
la destruction des epaves dans la partie septen
trionale de l'Ocean Atlaritique qui s'etend 'a 
l'est d'une ligne tracee du cap Sable au point 
situe par 34 ° de latitude rtcird et 7C0 de longitude 
ouest. Elles etabliront, en outre, dans le plus 
bref delai, pour l' Atlantiq lie Nord, u11 service 
·d'etude et d'observation du regime des glaces 
et un service pour la rech~rche des glaces 

_flottantes. A cet effet : . 
DeujC: navires seront charges de ces trois 

services. 
Durant toute la Saison des glaces, ils scront 

affecties a la recherche des glaces flottantes. 
Pendant le reste de l'anhee les deux navires 

seront a'ffectes a la fois a l'etude et a l'obser
vation du regime da~ glacies et a la destruction 
des epaves. Toutefois, l'etude ·et l'observation 
du regime des glaces seront assurees d'une 
.mariiere effective, notamment depuis le corn-

mencement de fevrier ·jusqri'a ,l'ouverture de 
la saison de derive des glaces. , · 
- Pendant que les' dei.Ix ·navires -seront affectes 
a:la recherclie des glaces flottantes, les Hautes 
Parties contractantes,, autant. qu'elles le 
pourront-·et que les exigences.du ·service naval 
le permettront, enverront des.navires de guerre 
ou d'autres navires pour pfoceder a ,la destruc
tion deo epaves dam;ereuses, si cette destruction 
est .alors reconnue necessaire. 

7_, • Le Gouvernement des Etats-Unis est 
irivite a assurer -la gestion des trois sei·v1ces de 
la destruction des epaves, de· l'etude et de 
!:observation du regime des glaces et de la 
recherche des glaces flottantes. · Les Hautes 
Parties contractantes specialement ·interessees 
a· ces ·services, et dont les noms suivent, s'en
gagen't ·a contribuer aux depenses d'etablis
sement et· de fonctioii.nement desdits services 
dans· les- proportiohs suivantes : 

L' Allemagne · . . . . ·. . · . 
Les Etats-Unis d' Amerique 
L' Autriche-Hongrie 
La Belgique 
Le·Oanada .. 
Le Danemark : 
La· France .. 
La Grande-Bretagne . · 
L'Italie 
La·, Nc>r'vege 
Les Pays-Bas . 
La Russie· 

· La Suede 

' Pour cent. 
15 
15 
2 
4 
2 
2 

15· 
30 
4 
3 
4 
2 
2 

, Ohacune des Hautes Parties ccintracta1ites 
· a la faculte de cesser de contribrier aux deperises 
de fonctionnement de ces services apres le 
ler septembre 1916: Toutefois, la Haute Partie 
cohtractante qui usera de cette faculte restei:a 
temie des depenses de fonctionnement jusqu'au 
ler septembre qui suivra la date de denon
ciatiori de la Convention sur ce point particulier. 
Pour user de ladite facuite, elle devra notifie_r 
son intentiori aux autres Parties contractantes 
six mois au moiris ·avant !edit ler septembre ; 
de sorte que, .pour etre degagee de ses obliga
tions au ler septembre 1916, elle devra notifier 
son :iri.tention au plus tard le 1er mars 1916, 
et ainsi chaque amiee. 

Au cas ou le Gouvernement des Etats-Unis 
Ii.'accepterait ·pas la proposition qui lui est 
"faite; comine au cas ou, pour une raison qU:el
conque, l'une des Hautes Parties contractantes 
n'assumerait pas la charge de la contribution 
pecuniaire ci-dessus defib.ie, · les Hautes Parties 
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oontractantes regleront la question au mieux 
de leurs interets reciproques. 

Le Gouvernement de la Haute Partie con
tractantc qui assume la gestion du service de 
destruction des epaves est invite a rechercher 
les moyens d'accorder, aux frais de ce service, 
aux navires marchands qui·auraient contribue 
d'une maniere effective a la destruction d'epaves 
dans !'ocean, des recompenses a fixer par. le 
Gouvernement d'apres les services rendus. 

Les Hautes Parties contractantes qui con
t1·ibuent aux frais des trois services susmenti
onnes auront le droit d'apporter, au present 
ilrticle et a !'Article 6, d'un commun accord 
et en tout temps, Jes changements qui suaient 
juges desirables. · 

8. Le oapitaine· de tout navire, s'il rencontre 
des glaces ou nne epave dangereuses est tenu 
d'en informer, par tous les moyens de commu
nication dont · il dispose, les navires qui se 
tronvent clans le ·voisinage ainsi que les autOl'ites 
competentes du premier point de la cote avec 
leqnel il peut entrnr en communication. 

Toutc administration a laquelle des glaccs 
ou nne epave dangereuses sont signalees doit 
prendre toutes les mesures qu'ellll juge neces
saires pour porter le renseignement a la con
naissance de$ interesses et pour le communi
quer aux aµtres administrations. 

La transmission des mess,1ges relati:fs aux 
glaces et aux epaves est gratnite pour les 
navires interesses. 

II est desirable que lesdites informations 
soient transmises d1nne maniere, uni:forme. 
A cet offet, un code, dont l'usage est facultati:f, 
figure a l'Article I du Reglement ci-annexe. 

9. Le capitaine de tout navire muni d'une 
installation radiotelegraphique, doit,. lorsqu'il 
constate !'existence d'un danger imminent et 

·grave pour les navigatenrs, le signaler d'urgen e 
clans les formes prescrites par l' Article II du 
Reglement ci-annexe. 

10. Lorsque des · glaces sont signalees sur 
.la route ou pres de la route a_ suivre et qu'il 
Jait nuit, le capitaine .de tout navire est tenu 
de moderer la vitesse de son navire ou de changer 
_de route, de maniern a s'ecarter suffisa:i:nment 
de la zone q.angereuse. 

. 11. Les navires definis par !'article 2 doivent 
posseder a bord une la:mpe pour ._signanx 
lVlorse de portee suffisanto. 

L'usage des signaux Morse est regle par le 
code figurant a 1' Article III, ainsi que pir 
!'Article IV du .Reglement ci-annexe. , 

12. · II est interdit a tout navire de se servir : 
des signaux internationaux de_ detresse P?Ur ! · 

d'autres usages . que la signalation de la 
detresse. 

TI est interdit a tout navire d'employer des 
signaux prives qui pourraient etre .confondus 
avec les signaux internationaux de detresse. 

13. Le choix des routes, en ce qui concerne 
la traversee de l'Atlantique Nord dans les 
deux sens, est laisse a Ja responsabilite- des 
compagnies de navigation. Toutefois, les 
Hautes -Parties contractantes s'engagent a 
imposer a celles-ci l'obligation de publier les 
itineraires qu'elles se proposent de faire SlJ.ivre 
a leurs navires, ainsi que Jes modifications qu'el
les y apporteront. 

Les Hautes Parties contractantes s'engagent, 
en outre, a user de leur infil).ence .pour amener 
les armateurs de tons les navires effectuant la 
traversee de I' Atlantique, a faire suivre a 
ceux-ci, autant que possible, les routes adoptees 
par les principales compagnies. 

14. Les H11,utes Par.ties contraetantes s'en: 
gagent a faire t~ute diligence pour obtenir 
des Gouvernements qui n'ont pas ete Parties 
aux presentes que le Reglement international 
ayant pour objet de prevenir les abordages en 
mer soit revise conformement aux indications 
ci-apres: 

(A.) Le Reglement sera complete ou revise 
en ce qui concerne : 

( 1.) Le deuxieme- fen _l>l;i,nc, 
(2.) Le fen d'arriere, 

, (3.) Une marque de jour pour les navir_e_s 
a moteur, 

(4.) Un signal phoµique pour navire 
remorque, -

(5.) L'interdiction des_ signaux semblabJe s 
au signal. de deti;esse. 

(B.) Les articles 2, 10, 14, 15, 31 dudit Regle_
ment seront amendes conformement aux 
prescriptions suivantes : 

Article 2. Le deuxieme fen blanc de tete 
de mat est. o_bligatoire. 

Article 10. La presence permanent', d'un.feu 
_blanc fix!} a l'arriere est obliga
toire. 

Article 14. Une marque speciale est obliga
toire pendant le j·our pom: Jes 
navires a moteur . 

Article 15. II est cree . un signal phonique 
special a !'usage du navire remor
que et, si la remorqae est com
posee de" ·plusieurs navires, a 
!'usage du dernier·d'entre eux. 

Article 31. Ajouter, tanii'/l,.la liste des signaux 
~e jour qu'a la liste des signaux 
de nuit, 1~ signal de detresse 
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-international par radiotele-
graphie. 

15. Les Gouvernements des Hautes Parties 
()Ontractantes s'engagent a maintenir. ou, ~'il 
est necessaire, a prendre telles mesures utiles 
.pour que, au point de vue de la sau.;ega;d~ de 
la vie hum~ine en mer, les navires definis a 
l'Article 2 aient a bord un equipage.suffisant 
par le nombre et les aptitudes. 

TITRE IV. 

C<_JNSTRUC_TION. 

N avires neufs et N avires existants. 

16. Pour l'applicatioll' des articles du present 
Titre et- de la partie correspondante du Regle
ment ci-annexe, fos navires definis a !'article· 2 
sont distingues en navires nei,fs et navires 
existants. 

Les navires neufs sont ceux dont la quille 
aura ete posee posterieurement au ler juillet 
'1915. Les articles ci-apres du present Titre, 
savoir 17 a 30, leur sont integralement appli
()ables. 

Les autrns navires sont· qualifies· navires 
existants. Pour chacun·de ces navires !'Admi
nistration de l' Etat dont il releve doit examiner 
les dispositions existantes en vue des ameliora
tions qu'il serait possible et· raisonnable d'ap
porter dans le sens d'un accroissement de 
securite. 

Oompartimentage_ des N avires. 

17. Les . navires doivent etre · ~~mpa~ti
mentes aussi efficacement que possible,. eu 
egard a la nature du service auquel ils sont 
destines. Les Regles . de compartimentage, 
ainsi que celles qui concernent les installations 
affectant le compartimentage, sont donnees 
a .minima par les.-articles qui suivent; ainsi que 
par le Reglement annexe a la_ presente Con
vention, 

Le -degre de securite assure. par l'app\ication 
de ces --Regles varie· d'une fa9on reguliere et 
continue avec la longueur .. du navire et avec 
un certain criterium de service ; -les exigences 
du Reglement ci-annexe sont telles que le 
degre de securite . le plus el(lve corresponde 
aux plus grands navires essenti;llement.affectes 
au transport des passagers. 

Les articles V a IX du Reglement.ci-annexe 
indiquent la methode a suivre p.our determiner 
la · longµeur . admissible . des compartiments, 
-basee sur la. l011gueur envahissable, et fixent 
1a Jongu(lur limite _des compartiments, ainsi 
que Jes conditions qui regissent certains cas 

· particuliers. 

Si le· compartimentage d'un navire est de 
nature a assurer a celui-ci un degre de s~curite 
superieur a c_elui que prescrivent. les regles 
de la presente Convention, l' Administration de 
l' Etat dont releve le navire doit, a la demande 
de l'armateur de ·celui-ci, en f~ir~ mentioµ su~ 
le certificat de securite dudit. nav:ire dans 
la mesure et la, forme prevues a l' Article X 
du Reglement ci-annexe. 

Cloisons d' Abordage et .Cloisons limitant la 
Tntnche des 11fachines. 

18. . Il doit exister,. :clans les navires, !ies 
.cloisons _aux extremites avant et. ar,ri~re, 
ainsi qu'allx exj;remites de \a. tranche. des 
machines, ·. conformem_ent .. au~ ·. prescriptions 
de !'Article XI du Reglement ci,annexe. 

Cloisons d'lncendie. 

19. En vue· d'empecher la propagation du 
feu, il d_oit exister, dans les. navires, des cloisons 
incombustibles, co_nformement aux. pres~rip
tions de !'Article XII du I!,egli;m~ent ci-annexe. 

Evacuation des Compartiments 'etanches. 

20. Les conditions ~ans lesquell.es -u' doit 
etre etabli des echappees des divers com
partiments ·etanches sont indiquees ·a !'Article 
XIII du Reglement ci-ail!lexe. 

Construction et Epreuves des Cloisons 'e,tariches; 

.. 21-. Afin d'assur_er la resista1rne et l'etanch~ite 
de. cloisons etanches, celles-ci doivent etre 
construites et . soumises a des essais, · confor
mement aux prescriptions de !'Article XIV 
du, Reglemep.t _ci,annexe. 

Ouvertures dans les Cloisoni etc,nches. 

,. 22. _Le ·nombre .. def! _oµvertures pratique_eti 
dans les oloisoiis . etanches doit etre . red11it 
au .minimum compatible avec les dispositions 
generales et la bonne exploitation du riavire; 
ces ouvertures doivent etre pournies de 
disp<isitifs de fermeture satisfaisants. Les 
Articles XV et XVII du Reglement ci-annexe 
indiquent les conditions applicables a:u nombre 
des ouvertures .dans les oloisons etanches, au 
caractere et a l'emploi -des dispositifs de fer
meture dont ·doivent etre munies ces o{iver
tures, enfin . aux essais ' auxquels les po_rtes 
etanohes doivent etre soumises. 

Oiivertures dans .. la 1W urciille. 

23. Les hublots et_les autres ouv~r~ures qans 
_la mU\"aille, ainsi qu,e les orifices interieurs des 
decharges a la coque, doivent etre pourvii:s 
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·cie dispositifs de fermeture et disposes de fa9on 
n.· einpecher; dans la mesure du possible, toute 
introduction accidentelle d'eau dans le navire. 
Les Articles XVI et· XVII du Reglement ci
annexe indiquent les conditions datis lesquelles 
il est permis d~ pratiquer des ouvertures dans 
la muraille, les dispositifs de fermeture dont 
doivent etre munies ces ouvertures, enfin 
les conditions de manceuvre de ces dispositifs. 

Constriictio1i et_ Epre_itves des Ponts etanches, <&c. 

24. Afin d'assurer_ la resistance et l'etan
cheite des pouts etariches, tambours, et con
duits de ventilation, · ceux-ci doivent iltre 
construits et soumis a des essais, conformement 
aux prescriptions de !'Article XVIII du Regle
ment ci-annexe. 

Jli anoeiwres et Inspections periodiques des 
Portes etanches, &c. 

25. · Les conditions dans lesquelles il doit 
etre procede periodiquement, en· cours de 
navigation,' a des exercices de manceuvre et 
a des inspections des organes de fermeture 
etanche des portes, &c., sont · indiquees a 
!'Article XIX du Riiglement ci-annexe. 

. Jlientions ait Journal de Bord. 

26. Mention doit etre faitc au journal de 
bord de la fermeture et de l'ouverture des 
portes etanches, &c., ainsi que de tous Jes 
exercices et inspections, dans la mesure speci
fiee a· !'Article XX :du Reglement ci-annexe. 

Double-Fonds. 

27. Les conditions dans lesquelles· un double
fonds doit etre installe sur Jes na vires de 
diverses longueurs et notamment, l'etendue 
miniinum de ce double-fonds dans le sens 
longitudinal et dans le sens transversal, sont 
indiquees a· l'Artfole XXI ·du Reglement 
ci-annexe. 

Jl1 arche arriere. et A ppareil a gouverner 
auxiliaire. 

28 . . Les navfres doivent satisfaire, en ce 
qui concerne leur puissance de march·e arriere 
et l'existenbe d'un appareil a gouverner auxili
aire, aux prescriptions des Articles XXII · et 
XXIII du Reglement ci-annexe. · 

Inspections . initiales et subsequentes des N avires. 

29. Les principes generaux qui doivent regir 
l'inspectioii des navires definis · a I' Article 2, 
qu'ils soient existants ou neufs en ce qui 
concerne la coque, les chaudieres et machines 

principales et auxiliaires, et • l'equipement, 
sont donnes dans les Articles XXIV a XXVI 
di:i Reglement ci-annexe. Le Gouvernement de 
chacune des Hautes Parties contractantes 
s'engage: 

( 1) · a edicter des regles detaillees en confor.
mite de ces principes generaux, ou a modifier 
sa reglementation existante de fa9on a · la 
mettre d'accord aves ces principes; 

(2) a communiquer ces reglements a chacun 
des autres Etats contractants ; 

(3) a assurer !'application de r,es reglements. 
D'une fa9on generale, Jes reglements de 

detail vises au paragraphe precedent doivent 
etre etablis de maniere qu'au point de vue de 
la sauvegarde de la vie humaine, le navire soit 
approprie au service auquel il est destine. 

lttudes et Ententes idterieitres. - ]£change 
de Renseignements. 

30. . Les Hautes Parties· contractantes 
s'engagent a ·faire poursuivre activement les 
etudes relativement au criterium de service 
vise a l' Article 17 ci-dessus, et a se commu
niquer les 1·esultats de ces etudes. 

Le Gouvernement britannique est invite· a 
assumer la charge de ces communications et 
a provoquer, par la voie diplomatique, !'accord 
des Etats contractants au sujet de.ce criterium 
aussitot ,que des resultats definitifs pourront 
etre acquis. Ce criterium une fois admis par 
chacun des Etats contractants sera applicable, 
a partir d'une date et dans lcs conditions a 
fixer par !'accord, au meme titre que les 
prescriptions do la Convention elle-meme. 

La meme procedure est valable pour -les 
points suivants : 

1. Installation de cloisons longitudinales 
etahches, double coque, pouts et plafonds 
etanches : majoration eventuelle de la longueur 
des compartiments proteges par ces dispositifs. 

2. · Navires dont la longueur est inferieure a 
celle des navires vises a l' Article VIII du Regle
ment · ci-annexe : compartimentage propre a 
realiser la plus grande securite pratiquement 
possible. 

3. ·Construction dclB cloisons etanches : deter
mination experimentale de la marge de resi
stance convenable visee a l' Article XIV du 
Reglement ci-annexe: 

Les Etats contractants s'engagent a echanger 
dans la plus'Jarge mesure possible tons renseig
hements au sujet de !'application des regles 
de la presente Convention en matiere de securite 
de la construction. Ils se communiqueroht 
mutuellement : 



621 28 ,n:E C EMBER, 1914 

Les methodes ou reglements qu'ils adop
toraient; 

Les renseignements sur les nouveaux dispo
sitifs ou organes qu'ils agreeraient ; 

Les decisions qu'ils prendraient sur les 
points de principe non converts par les articles 
ci-dessus et par la partie correspondante du 
Reglement ci-annexe; 

Enfin les resultats definitifs de leurs etudes 
ulterieures sur les questions non tranchees. 

TITRE V. 

RADIOTELEGRAPHIE. 

31. Tons les navires de commerce, a pro
pulsion mecanique. ou a voile, de chacun des 
Etats contractants, qu'ils portent ou non des 
passagers, a condition qu'ils aient a bord au 
total cinquante personnes on plus, so_np, lors
qu'ils se livrnnt a la n1;vigation definie par 
l'article 2, munis d'une installation radio
telegraphique. 

On ne pourra se prevaloir des prescriptions 
des Articles 2 et 3 _de la presente Convention 
pour dispenser un navire des obligations du 
present titre. 

32. Sont dispenses de cetto obligation les 
navires ou le nombre des personnes presentes 
a bortl est exceptionnellemen t et accitlen telle
ment porte a cinquante ou plus, par suite de 
force majeure, ou a cause de la necessite ou 
se. trouve le capitaine d'augmenter le nombre 
des membres de .son equipage pour suppleer 
ceux d'entre eux qui sont malatles, ou de 
l'obligation qui lui incombe de transporter des 
personnes recueillies en mer ou d'autres per
sonnes. 

En outre, les Gouvernements ·de chacun des 
Etats contractants peuvent dispenser de cette 
obligation, s'ils jugent que la route et . les 
conditions du voyage sont telles qu'une instal
lation radiotelegraphique serait inutile ou 
superfine: 

1. Les navires qui, au cours de leur voyage, 
ne s'eloignent pas de la cote la plus proche 
de plus do 150 milles marins ; 

2. Les navires ou le nombre des personne~ 
presentes a bord se tronve exceptionnellement 
et accidentellement porte a cinquante ou plus, 
par suite de l'emb_arquement, durant une partie 
de leur voyage, de manoouvres pour le service 
des marchandises, a condition, toutefois, 
que lesdits navires ne se rendent pas ·tl'un 
continent a un autre et que, durant cette 
partie de Jeur voyage, ils restent entre les 30es 
degres de ,latitude nord et sud ; 

3. Les navires a voile d'une constructio~ 

primitive, tels que dfiows,_ ionq·ues, &; c., s'il 
est pratiquement impossible p.e les munir d'une 
installation_ radiotelegra phique. 

33. Les navires qui, aux termes de !'article 
31 ci-tlessus, sont ten us d'etre munis . d'une 
installation radiotelegraphique, sont, au regard 
du service radioteiegraphique, repartis en trois_ 
categories, d'apres la classification etablie, 
pour les stations de bord, par l'!J,rticle XIII (b) 
du Reglement annexe a la Convention ratlio
telegraphique, signee a Londres, le 5 juillet 
1912, savoir: 

Premiere Gategorie. - Navires dont la 
station .de bord a un service permanent. 

Sont ranges dans la premiere categoi:ie Jes 
navires amenages pour avoir a bord vingt-cinq 
passagers· ou plus : 

1. S'ils ont une vitesse moyenne en service 
de 15 noo{ia.~ ou plus ; ·_ ·• 
·' 2. S'ils ~nt une vitesse moye"une en serv'i~e 
superieure a: -13 ·noouds, mais seulement a la 
double condition qu'ils aient a bord 200 per
sonnes ou plus (passagers et equipage) ot qu'ils 
ef!ectuent, au cours de leur voyage, une tra
versee de plus de 500 milles marins entre .deux 
escales consecutives; toutefois ces navires 
peuvent etre ranges dans la deuxieme categoric 
a la condition qu'ils aient une ecoute .per
manente. 

·Deuxieme Gategorie. - Navires dont la 
station de bord a un service de duree limitee. 

Sont ranges clans la deuxieme categorie Jes 
navires amenages pour avoir a bord vingt-cinq 
passagers ou plus, s'ils ne sont, pour d'autres 
causes, ranges dans la -premiere categorie. 

Les navires de la deuxi_eme categorie doivent, 
pendant la navigation, assurer-l'ecoute perma
nente pendant au mains sept heures par jour 
et l'ecoute de dix min11tes au commencement 
de chacune des· autres heures. 

Troisieme Gategorie. - Navires dont la 
station de bord n'a pae de vacations tleter
minees. 

Sont ranges dans la troisieme categorie tons 
les navires qui ne sont ranges ni dans Ja pre-
miere, ni dans la deu_xieme. · 

L'armateur d'un navire range d_a1,1s la 
deuxieme ou dans la troisieme categorie a le 
droit d'exiger que, sur le certificat de' securit6 
qui Jui est delivre, !edit navire soit mentionne_ 
comme appartenant a une categorie superieure, 
s'il remplit toutes les obligations de cette 
categoric.· · 

34. Les navires tenus, aux_termes de l'artiole 
31 ci-dessus, d'etre munis d'une inst!l-llation 
radiotelegrapq.ique, seront obliges, par les_ 
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Gouvernements dont ils relevent, a assurer, 
pendant la navigation, une ecoute permanente 
des quo lesdits Gouvornements jugeront 
qu'ello est utile pour la· sauvegarde de la vie 
en mer. 

En attendant les Hautes Parties contrac
tantes s'engagent a imposer l'ecoute perma
nente des la ratification de la presente Con
vention et sous reserve des delais ci-dessous 
prevus: 

1. Aux navires dont la vitesse moyenne en 
service est superieure a 13 noouds, qui · ont 
a .bord 200 personnes ou plus et qui effectuent 
au cours de leur voyage une traversee de plus 
de 500 milles marina entre deux escales conse
cutives, lorsque ces navires sont ranges dans 
la deuxieme caMgorie ; 

2. Aux navires· de la deuxieme categorie, 
durant tout le temps qu'ils se trouvent a plus 
de 500 milles marins de la cote la plus proohe ; 

3. Aux autres · navires definis a !'article 31, 
lorsqu'ils sont affectes au service tra:ilsatlan
tique ou, lorsque ·etant affectes i'i, un autre 
service, leur itineraire les am ene a s' eloigner 

· de plus de 1,000 milles marins de la cote la 
plus proche. 

Les navires affectes a tous Jes genres de 
peche, y compris la peche a la baleine; et qui 
sont tenus d'etre munis d'une installation 
radiotelegraphique, ne sont pas astreints a 
l'ecoute permanente. 

L'ecoute permanente pent etre faite par un 
ou plu~ieurs ~elegraphistes titulaires d'un des 
certificats pr6vus a !'article X du Reglement 
annexe a la Convention radiotelegraphique 
internationale de 1912, ainsi que, s'il est 
necessaire, par un ou plusienrs ecouteurs 
brevetes. 

Toutefois, au cas ou un appareil d'alarme 
mecanique offrant toutes garanties serait 
invente, l'ecoute permanente pourrait etre 
assuree au moyen de cet appareil, apres ·une 
entente entre Jes Gouvernements des Hautes 
Parties contractantes. 

On entend par ,,ecouteur brevete" toute 
personne munie d'un brevet d'aptitude delivre 
au nom de !'Administration qualifiee. Pour 
obtenir ce brevet, le postulant doit justifier 
qu'il est capable de recevoir et de comprendre 
le signal radiotelegraphique de detresse et le 
signal de securite decrit a !'article II du Regle
ment ci-annexe. 

Les Hautes Parties contractantes s'ei:tgagent 
a prendre Jes mesures utiles pour que le secret 
de la correspondance soit respecte par Jes 

· ecouteurs agrees. 

35. Les installations radiotelegraphiques 
imposees par l'a ticle 31 · ci-dessus doivent 
pouvoir transmettre, de jour, de navire a navire, 
des signaux clairement perceptibles, dans · le& 
circonstances et conditions normales, a une 
distance minimum de 100 milles marins. 

Tout navire tenu, aux termes de !'article 31 
ci-dessus, d'etre muni d'une installation radio-• 
telegraphique, doit etre, dans quelque categorie
qu'il soit range, pourvu, conformement a. 
!'Article XI du Reglement annexe a la Con
vention radiotelegraphique internationale de-
1912, d'une installation · radiotelegraphique 
de secours dont tons Jes elements sont places. 
dans des conditions de securite aussi grandes. 
que possible et determinees par le Gouverne
ment · dont il releve. 

En tout cas, !'installation· de secours est. 
placee en totalite dans les regions superieures du: 
riavire, aussi haut que pratiquement possible. 

L'installation de secours dispose, comi:ne H 
est <lit a !'article XI du Reglement- annexe 
a la Convention radiotelegraphique inter
nationale de 1912, d'une source d'energie qui 
lui est propre. Elle est capable d'etre mise
rapidement en marche et de fonctionner 
pendant six heures au moins, avec une portee
muiimum de 80 milles marins pour les navires· 
de la premiere categorie et de 50 milles marins 
pour Jes navires des deux autres categories. 

Si !'installation normale, dont la portee est, 
aux termes du present article, de 100 milles 
marins au moins, remplit toutes les conditions 
indiquees ci-dessus, une installation de secours 
n'est pas obligatoire. · 

La licence prevue a !'article IX du Regle
ment annexe a la Convention radiotelegraphique 
de 1912 ne peut etre delivree que si !'installa
tion satisfait a la fois aux prescriptions de 
ladite Convention et a· celles de la presente. 

36. Les questions regies par la Convention 
radiotelegraphique internationale de 1912 et 
le Reglement y annexe, notamment !'instal
lation radiotelegraphique· a bord, Ja trans
mission des messages, . les certificats des tele
graphistes, demeurent et seront soumises aux 
dispositions : 

(1), de cette Convention et de ce Reglement, 
ainsi que de tous autres actes qui; dans l'avenir, 
leur seraient substitues ; 

(2), de la presente Convention sur tous les 
points ou elle comporte addition aux docu
ments susvises. 

37. Tout capitaine de navire· qui res,oit un 
appel de secours lance par un navire en detresse, 
est tenu de se porter au secours des ·sinistres. 
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· Tout capitaine de navire en detresse a le 
droit de requisitionner, parmi les batiments 
qui ont repol).du a son appel, celui ou ceux 
qu'il juge les plus aptes a lui porter secours. 
TI ne doit exercer ce droit qu'apres avoir, 
autant que possible, consulte les capitaines 
de ces batiments. Ceux-ci sont tenus d'obtem
perer immediatement a la requisition en se 
rendant, a toute vitesse, au secours des 
sinistres. 

Les capitaines des navires tenus de !'obli
gation de secours en sont liberes des que le 
ou les capitaines requisitionnes ont fait con
naitre qu'ils obtemperaient a la requisition, 
ou que le eapitaine de l'un des batiments 
arrives sur le lieu du sinistre leur a fait 
eonnaitre que leur secours n'est plus neces
saire. 

Si le capitaine d'un navire se trouve dans 
l'impossibilite, ou _ne oonsidere pas oomme 
raisonnable ou necessaire, dans les circon
stances speciales de l'evenement, de se porter 
au seoours' du navire en detresse, il en informe 
immediatement le capitaine de celui-ci. TI 
doit, en ·outre, insorire a son journal de bord 
les -raisons qui permettent d'apprecier sa con
duite. 

TI n'est pas deroge par les dispositions qui 
precedent a la Convention internationale signee 
a Bruxelles le 23 septembre 1910, pour !'uni
fication de certaines regles en matiere d'assis
tance et de sauvetage maritimes, ni, speciale
ment, a !'obligation d'assistance definie par 
l' Article 11 de cette Convention. 

38. Les Hautes Parties contractantes s'enga
gent a prendre toutes mesures pour mettre a 
execution, dans le plus bref delai possible," les 
prescriptions du present Titre. 

Toutefois; elles pourront accorder : 
Un delai d'un an au plus, a partir de la 

date de la ratification de la presente Convention, 
pour. le recrutement· . des telegraphistes et 
!'installation des appareils radiotelegraphiques 
a bord des navires ·rahges dans la premiere 
et dans la deuxieme categories ; 

Un delai de deux ans au plus, a partir de 
la date de la ratification de la presente Con
vention, pour le reciutement des telegra
phistes et ecouteurs attaches · aux -navires 
de la troisieme categorie, l'installation des 
appareils a bord des navires ranges dans la 
troisieme categorie et l'etablissement d'une 
ecoute permanente a bard des navires ranges 
dans la deuxieme et la troisieme cat_egorie .. 

TITRE VI. 

ENGINS DE SAUVETAGE ET MESURES 

CONTRE L'INCENDIE. 

Navires neufs et Navires existants. 

89. Pour !'application des articles du present 
Titre et de la partie correspondante du Regle
ment oi-annexe, les navires definies a l'Artiole 2 
sont distingues en navires neujs et navires 
existants. · · 

Les navires neufs sont ceux dont la quille 
aura ete posee posterieurement au 81 decembre 
1914. 

Les autres navires sont qualifies i1avires 
existants. 

Principe f~ndamentaJ. 

40. .A aUC\lll moment de sa navigation, un 
navire ne doit avoir a bord un nombre total de 
personnes superieur a oelui que pent recueillir 
l'ensemble des embarcations et pontons
radeaux de· sauvetage dont il dispose. 

Le nombre et !'installation des embarca
tions, et, le cas echeant, des pontons-radeaux 
d'un navire depend du. nombre total de per
sonnes pour lequel le navire est prevu. Toute
fois, il ne peut etre exige pour chaque voyage 
que -la capacite totale de ces embarcations 
et, le cas echeant, de ces pontons-radeaux soit
superieure a celle q ui est neJessaire pour· 
recueillir toutes les personnes presentes a bord .. 

Types reglementa·ires d' Ernbarcations. 
P ontons-Radeaux. 

41. Toutes les embarcations de sauvetage· 
admises pour un navire ·doivent satisfaire aux. 
conditions fixees _par la presente Convention 
ainsi que par les Artioles XXVII · a XXXII. 
inclus du Reglement ci-annexe ; les· memes, 
Articles decrivent les types reglementaires qui 
sont- classes en deux categories. 

Les conditions requises pour les pontons
radeaux sont donnees a l'Article XXXIII du 
meme Reglement. 

Solid·ite des lihnbarcations. 

·42. Chaque embarcation devra presenter une
solidite suffisante pour pouvoir sans danger· 
etre mise· a l'eau avec son plein chargement. 
en ·personnes et en equipement. 

A utres Types .p Ernbarcations et de 
Badeaux. 

· · ·43, -On pourra accepter, comme eq uivalant
a; une embarcation de l'une des categories. 
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reglementaires tout type d'embarcation, et 
comme equivalant a un pont01i-radeau approuve 
tout type de radeau, que les Administrations 
qualifiees auront reconnu, par des .experiences 
appropriees, presenter les memes garanties 
que les types reglementaires d'embarcation 
de la categorie en question, ou que le type 
approuve de ponton-radeau, suivant le cas. 

Le Gouvemement de la Haute Partie contrac
tante qui aura accepte un type nouveau d'em
barc·ation ou de radeau commnniquera aux 
Gouvomements des autres Parties contractantes 
le compte-rendu des experiences effectu·ees. 
Il les informera en· outre, s'il s'agit d'un type 
d'embarcation, de la categorie dans laquelle 
ce type aura ete classe. · · 

Acces aux Embarcation et aux Badeaux. 

44. Des dispositions convenables doivent 
· etre prises pour permettre l'embarquement 

des passagers dans Jes_ embarcations. 
Sur les navires p_ortant des radeaux, iJ doit 

y avoir un_oertain nombre d'echelles de oorde, 
toujours pretes a etre utilisees, en vue de 
faire embarquer les personnes sur les radeaux. 

Gapacite des Embarcations et des 
Pontons-Racleaitx. 

- 45. Le nombre de persomies qu'une cmbar
cafion de ]'un des types reglementaires ou un 
ponton-radeau approuve est apte a recevoir 
est determine par les methodes indiquees aux 
Articles XXXIV a XXXIX inclus du Regle
rnent ci-annexe. 

Equipement des Embarcations et des 
· Pontons,Radeaux. 

46. L'equipement des embarcations et des. 
pontons-radeaux est fixe par !'Article XL 
du Reglement _ oi-annexe. Tout objet mobile 
d'equipement doit etre solidement aman-e 
a l'embarcation ou au ponton-radeau .auquel 
iJ est affecte. 

Installation des· Emharcations. 
Nombre de Bossoirs. 

47. Les dispositions a prendre pour !'instal
lation des embaroations _et_ notamment la 
mesure clans laqu!Jlle des pm;itons-radeaux. 
peuvent etre acceptes, sont definie~ a)lx 
Articles XLI, XLII et XLIII du Reglement 
ci-annexe. 

Le nombre minimum de jeux de bossoirs 
est determine d'apres la· longueur du navire. 
On ne poun-a toutefois exiger un nombre !le 
jeux de bossoirs superieur a celui des embar-

cations qui sont necessaires pc:mr _ recevoir 
toutes )es personnes p,esent~s a pord. 

JJf anoeiwre des Embarcations et Radeaux: 

48. Toutes les embaro11,tions et t01is _ l~s 
radeaux doivent etre installes de. maniere a 
permettre d'effectuer leur mis_e a l'eau dans Je 
temps le plus coi,rt possible et d'y embarquer, 
meme dans des conditions de bande et d'as~ 
siette defavorables au point de vue de la 
ma-noouvre des embarcations et· radeaux, 
un nombre de personnes aussi eleve que pos
sible. 

Les dispositions prises _doivent permettre 
la mise a l'eau, de l'un et de.l'autre bord, d'un 
nombre d'embarcations et de radeaux aussi 
eleve que possible. 

Des indications complementaires sont don
nees a l'Article XLIV du Reglement ci-annexe. 

Solidite et 1vl anoeuvre des Bossoirs. 

49. Les bossoirs doivent avoir la solidite 
sufiisante pour permettre d'amener les embar-. 
cations avec · leur plein chargement en per
sonnes et en equipement, dstns l'hypothese 
ou le navire presenterait une bande d_e quinze 
degres. 

Les bossoirs doivent etre poui:vus d'appa- -
raux assez puissa11ts pour assurer la mise en 
dehors de l'embarcation sous la bande maxi-
mum qui lai~se sub sister, sur le navire considere, 
la possibilite d'amener les eml:l1trcations. 

A utres Dispositifs equival,ant aux · Bossoirs. 

50. On pourra accepter comme equivalant 
a des bossoirs ou a des jeux de bossoirs tons 
engins ou dispositifs- que les Administrations 
qualifiees auront reconnus, par des experiences 
appropriees, presenter l(ls memes garanties 
que Jes bossoirs ou jeux de bossoirs. 

Le Gouvemement de la Haute Partie con-. 
tractante· qui aura accepte un type nouveau· 
d'engin ou de disposit:i:f en communiquera la 
description anx Gouvemements des autres 
Parties contractantes, accompagnee du compte
rendu des experiences effectuees. 

Gilets et Bouees de Sauvetage. · 

51. 1. II doit y avoir, pour toute personne 
presente a bord, un gilet de sauvetage de, 
modele approuve ou un autre objet, de flotta
bilite eg;tle, susceptible de s'adapter au corps. 
En outre, iJ doit y avoir un nombre suffisant 
de gilets, ou autres objets equivalents, pour 
enfants. 

2. L'Article XLV du Reglement ci-annexe 
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fixe le nombre de bouees de sauvetage d1un 
modele apprnuve a placer· a bord des ·navires, 

. suivant leur longueur, ainsi que les conditions 
requises ponr les gilets et. bouees, et. pour leur 
installation a bord. 

Oas des N, avires existants .. 

52. En ce qui concerne les navires existants, 
le Gouvernement de chacune des· Hautes 
Parties contractantes s'engage a appliquer, 
le plus tot possible et au plus tard le ler juillet 
1915, toutes les prescriptions des Articles 
ci-dessus du present Titre, savoir 40 a 51 
inclus, en exigeant en premier lieu des places 
pour toutes les personnes presentes a bord 
dans des embarcations et radeaux. 

Toutefois, dans le cas 01\ l'application stricte 
de ces principes ne serait pas pratiquement 
possible ou raisonnable, le Gouvernement de 
chacune des Hautes Parties contractantes a le 
droit d'admettre les .tolerances prevues a 
l' Article XL VI du Reglement ci-annexe: 

Circulation des Personnes. 
B.'dairage cle Secours. 

53. 1. Des dispositions appropriees seront 
prises pour l'entree et la sortie des differents 
compartiments, entreporits, &c. 

2. Un eclairage electrique ou autre, suffi
sant pour satisfaire a toutes les exigences de 
la securite, doit etre assure dans les divers~s 
parties des navires neufs ou existants, et par
ticulierement sur les ponts ou se trouvent 
les embarcations de sauvetage. Sur les navires 
neuh, il doit exister urio source autonome 
capable d'alimenter, le cas echeant, les appareils 
de cet eclairage de securite, et placee dans les 
regions superieures du navire; aussi haut ·que 
pratiquement possible. 

3. L'issue de chaque compartimont do:it 
etro eclairee en permanence par un fanal de 
secours indepcndant de l'eclairage· 110·rmal du 
navire et ff'rme a cle. Oes fanaux de secours 
peuvent etre alimentes par la source autonome 
visee au precedent paragraphe, si l'on emploie 
a cet effet un circuit independant, et si cette 
installation fonctionne concurremment avec 
l'eclairage normal du navire. 

Oanotiers brevetes. - Personnel, des 
Embarcations. 

54. Il doit y avoir, pour chaque embarcation 
ou radeau exige, un nombre minimum de 
canotiers brevetes. 

· Le no:i'i1bre total minimum .de canotiers 

1914. 

brevetes resulte des prescriptions de l 'Article 
XL VII du Reglement ci-annexe . 

Le capitaine du navire reste mait1·e, suivant 
les circonstances, de !'affectation ... rmmerique 
des canotiers brevetes a chaque embarcation 
et radeai:i. · · · · 

On en tend p'.1r ,,canotier brevate'.' tout homme 
de l'equ1p~ge muni d'un brevet d'aptitude 
delivre au_ nom de ]'Administration qualifiee, 
dans les conditions prevues audit Article du 
Reglement ci-annexe. , · 

L'Article XLVIII du meme Reglement 
traite du personnel des embarcations. 

11{ esures contre l' I ncendie. 

55. 1. Il est interdit d'embarquer, ·comme 
lest ou comme cargaison, des matierei suscep
tibles, isolement ou dans leur ensemble, de 
mettre en danger ·la vie 'des passagers ou la 
securite du navire, par leur nature, leur quantite 
ou leur mode ·d'arrimage. 

Oette prohibition ne s'applique, ni au materiel 
destine aux signaux de detresse du navire lui
meme, ni -aux approvisiorine'ments navals 
ou militaires pour le . service des Etats, dans 
Jes conditions ou le transport de ces approvi-
sionnements est autorise. · 

2. La determination des matieres a considerer 
ciomme dangereuses et !'indication· des pre
cautions obligatoires a prendre dans leur 
emballage et leur arrimage feront Pobjet d'in
structions officielles et periodiques de la part 
du Gorivernement de chaque Haute Partie 
contractante. 

3. L' Article XLIX du Reglement ci-annexe 
indique les dispositions a prevoir pour la 
decouverte et !'extinction de l'incendie. 

R&e cl'Alarme et,Exercices. 

56. Une consigne particuliere d'alarme 
sera donnee a chaque homme de !'equipage. 

Le role d'appel en cas d'alarme reproduit 
toutes les·. consignes particu_lieres; il indique 
notamment le poste auquel chaque homme 
doit se rendre et les fonctions qu'il a a remplir. 

Avant ['appareillage, le role d'appel est 
etabli et mis Ii, jour, et l'autorite qualifiee 
doit 0tre Dlise a meme d'en constater l'exi
stence. Il est affiche bien en vue dane plusieurs 
endroits du batiment, notamment dans Jes 
locaux affectes a !'equipage. 

Les conditions dans lesquelles on doit 
proceder aux appals et aux exer_cices de !'equi
page sont indiquees aux Articles L et LI du 
Reglement ci-annexe. 

40 
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TIT RE VII. 
CERTIFICATS DE SECURITE. 

57. U1,1· certificat, dit ,,certificat de securite", 
sera delivre, apres inspection, pour tout navire 
qui aura satisfait d'une maniere effective aux 
exigences de la Convention. 

L'inspection des navires, en ce qui coricerne 
l'application des prescriptions de la presente 
Convention et du Reglement y annexe, est 
effectuee par des agerFts de l' Etat dont releve 
le navire. Toutefois, le Gouvertiement de chaque 
Etat peut confier !'inspection de ses propres 
navires soit a des experts designes par lui a 
cet effet, soit a des organismes reconuus par 
lui. Daus tous les cas, le Gouvernemeut 
interesse garautit completement l'integrite 
et l'eflicacite de l'inspection. 

Le certificat de securite sera delivre par les 
fonctionnaires de l'Etat dout releve le navire, 
ou par toute autre personhe agissaut en vertu 
d'une delegation de cet Etat. Daus les deux 
cas, l'Etat dont releve le navire assume l'en
tiere responsabilite de ce certificat. 

58. Le certificat de. securite sera redige 
dans la langue ou les laugues officielles de 
l' Eta t q ui le delivre. 

La teuelir du certificat sera celle du niodele 
donue a !'Article LII du Reglemeut ci-annexe. 
Les dispositions typographiques de ce modele 
seront exactemeut reproduites dans le certi
ficat. Les mentions manuscrites seront faites 
en caracteres latins et en chiffres arabes. 

Les Hautes Parties contractantes s'engagent 
a se commuuiquer reciproquemeut un uombre 
suffisant tl'exemplaires-types de leurs certificats 
de securite pour !'instruction de leurs fonction
naires. Cette communication sera faite autant 
que possible avant le ler avril 1915. 

59. Le certifioat de securite ne sera delivre 
que pour une duree de douze mois au maximum. 

Si le navire ne se trouve pas dans un port 
de l' Etat dont il releve au moment ou la duree 
de validite du certificat de securite expire, 
une prolongation de cette duree pourra etre 
accordee par un fonctionnaire de cet Etat, 
dument commissionne a cet effet. Cette -pro
longation ne sera accordee qu'en vue de per
mettre· au navire de rcgagner son pays en 
terminant son voyage, et seulement dans 
les cas ou cette mesure apparaitra comme 
opportune et raisonnable. 

La prolongation ne peut avoir d'effet pour 
plus de cinq mois. Elle ne donnera pas au 
navire le droit de quitter a nouveau son pays 
sans avoir fait renouveler son certificat. 

60. Le certificat de securite, delivre au nom 
d'un Etat contractant, sera reconnu par les 
Gouvernements des autres Etats contractants, 
pour tous les objets auxquels la Convention 
s'applique. Il aura, au regard des Gouverne
ments des autres Etats contractants, la meme 
valeur que les certificats delivres par eux-memes 
a leurs na vires. 

61. Tout navire, muni du certificat de 
securite delivre par les fonctionnaires OU dele
gnes de l' Etat contractant dont il releve, est 
sonmis, dans les ports des antres Etats con' 
tractants, an contri\le des fonctionnaires 
dfunent commissionnes par lenrs Gonverne
ments, clans la mesnre ou ce contri\le a pour 
objet de s'assnrer qn'il existe a bord nn certi
ficat de securite valable et, si cela est necessaire, 
qne les conditions de navigabilite sont remplies 
en pri..ncipe conformement anx mentions dndit 
certificat, c'est-a-dire de telle maniere qne le 
navire pnisse prendre la mer sans danger pour 
les passagers et !'equipage. 

62. On ne ponrra reclamer le benefice de 
la Convention an profit d'nn navire, s'il n'est 
mnni d'nn certificat de secnrite regulier et 
non perime. 

63. Si, au conrs d'un voyage determine, 
le navire a a bard nn _nombre de passagers 
inferienr an chiffre maximum porte au oerti
ficat de securite, et que les regles de la presente 
Conventi~n permettent, en consequence, de 
ne le mnnir qne d'un nombre d'embarcations. 
et autres engins de ·sauvetage inferieur an 
chiffre mentionne snr leclit certificat, nu 
avenant ponrra etre clelivre par les fonction
naires ou delegues dont il est parle aux articles. 
57, paragraphe 3, et 59 ci-dessus. 

Cet avenant constatera qu'il n'est pas, clans 
la circonstance, deroge aux regles de la Con
vention. Il sera annexe au certificat de seen
rite et lni sera snbstitne pour co qni concerne 
les egins de sauvetage. II ne sera valable g_ne 
pour le voyage a raison duquel il aura ete 
delivre. 

TITRE VIII. 

DISPOSITIONS GENERAI,ES. 

64. Les Gouvernements des Hautes Parties 
contractantes s'engagent a se commnnig_ner 
les nns aux autres, en ontre des documents 
qni, dans la presente Convention, sont l'objet 
de dispositions speciales a cet effet, tous les 
renseignements dont ils disposent, concernant 
la sanvegarde de la vie humaine sur cenx de 
lenrs navires soumis aux Regles de la presente 
Convention, a condition tontefois que ces 
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renseignements n'aient pas un· caractere con
fidentiel. 

Ils se communiqueront notamment ·: 
.1. Le texte des Lois, Decrets, Reglements, 

qui auront ete promulgues sur les differentes 
matieres qui rentrent dans la Convention. 

2. La description des caraoteristiques des 
engins nouveaux approuves en execution des 
Regles de la Convention. 

3. Tous les rapports officiels ou resumes 
officiels de rapports, dans toutes leurs parties 
ou ils montrent les resultats des prescriptions 
de la presente Convention. 

Jusqu'a ce que d'autres arrangements soient 
pris, le Gouvernement britannique est invite 
a servir d'intermediaire pour rassembler tons 
ces renseignements et les porter a la connais
sance des Gouvernements des Parties contrac
tantes. 

65. Les Hautes Parties contractantes s'en
gagent a prendre, ou. a proposer a leurs legis
latures respectives, les mesures necessaires 
pour que les infractions aux obligations pres
crites par la presente Convention soient 
reprimees. 

Les Hautes Parties contractantes se com
muniqueront, aussitot que faire se pourra, Jes 
Lois et les Reglcments qui seront edictes a 
cet effet. 

66. Les Hautes Parties contractantes qui 
entendront que la Convention s'applique a 
!'ensemble de leurs Colonies, Possessions et 
Protectorats, ou a l'un ou a quelques-1ms de 
ces pays declareront cette intention, soit au 
moment de la signature des presentes, soit 
ulterieurement. A cet effet, clles pourront, 
soit faire une declaration generale englobant 
l 'ensemble de leurs Colonies, Possessions et 
Protectorats, soit enumerer nominativement 
Jes pays qu'elles entendront voir rentrer sous 
la loi de la Convention, ou inversement, enu
merer noniinativement ceux qu'elles entendront 
voir excepter.-

Cette declaration, a moins qu'elle ne soit 
faite au moment de la signature des presentes, 
sera notifiee par ecrit au Gouvernement de 
la Grande-Bretagne et par celui-ci a tons les 
Gouvernements des autres Etats parties a 
la Convention. 

Les Hautes Parties contractantes peuvent 
aussi, de la meme maniere et a condition 
de remplir les prescriptions de !'article 69 
ci-apres, denoncer la presente Convention, 
relativement a leurs Colonies, Possessions et 
Protectorats, ou a l'un ou a quelques-uns de 
ces pays. 

67. Les Etats qui ne sont pas Parties a la 
: presente Convention seront admis a y adherer 

sur leur demande. Leur adhesion sera notifiee 
par la voie diplomatique au Gouvernement 
de la Grande-Bretagne, et par celui-ci aux 
Gouvernements des autres Etats parties · a 
la Convention. 

Cette adhesion emportera de plein droit 
acceptation de toutes les obligations promises 
et attribution de tons les avantages stipules 
dans la presente Convention. Elle sortira son 
plein et en tier effet deux mois · apres la elate 
de- l'envoi de la notification qui en sera faite 
par le Gouvernement de la Grande-Bretagne 
a tons les autres Gouvernements des Etats 
qui sont parties a la Convention, a moins 
qu'une date ulterieure n'ait ete proposee par 
l'Etat adherent. 

Les Gouvernements des Etats qui adhere
ront a la presente Convention devront joindre 
a leur declaration d'adhesion la liste prevue 
par l' Article 3 de cette Convention. Cette liste 
devra etre ajoutee a celles deja deposees par 
les autres Gouvernements. Le Gouvernement 
britannique en communiquera une copie aux 
autres Gouvernements: 

68. Les traites, conventions et arrangements 
conclus anterieurement a la presente Con
vention continueront a produire leur plein et 
entier effet : 

1. pour les navires exceptes de la Conven
tion; 

2. pour Jes navires a qui elle s'applique pour 
les objets que la Convention n'a pas prevus 
expressement. 

TI est entendu que la presente Convention, 
n'ayant pour objet que la sauvegarde de la 
vie humaine en mer, les questions concernant 
le bien-etre ·et !'hygiene des passagers, et par
ticulierement des emigrants ainsi que les 
autres matieres relatives a leur transport, 
continuent a etre soumises aux differentes 
legislations nationales. 

69. La presente Convention entrera en 
vigueur le ler juillet 1915, et vaudra sans 
aucune limite de· temps. N eanmoins, chaque 
-Haute Partie contractante pourra la denoncer 
·a tout moment a !'expiration d'un delai de 
cinq annees, qui courra a partir de la date ou 
la Convention sera entree en vigueur dans son 
Etat. . 

Cette denonciation sera notifiee par la voie· 
diplomatique au Gouvernement de la Grande
'Bretagne et ·par celui-ci aux Gouvernements: 
des autres Parties contractantes. Elle prendra 
effet douze mois apres -le jour ou la notifi-

40* 
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cation aura ete re,;me par le Gouvernement de 
la Grande-Bretagne. 

Toute denonciation n'aura effet qu'a l'egard 
de l'Etat qui l'aura faite, la Convention con
tinuant a sortir son plein et en tier effet au regard 
de tous les. autres Etats qui l'auront ratifiee, 
qui -y auront adhere ou qui y adhereront. 

70. La presente Convention, avec le Regle
ment -y annexe, sera redigee en un seul exem
plaire, qui sera depose aux archives du Gou
vernenient de la Grande-Bretagne. Une copie 
certifiee conforme sera delivree par ce dernier 
a chacun des Gouvernements · des Hautes 
Parties contraotantes. 

71. La pres(lnte Convention sera ratifiee et 
les actes de ratification, accompagnes des 
listes prevues a l' Article 3,. seront deposes a 
Londres, au plus tard le 31 deoembre 1914. 
Le Gouvernement britannique notifiera les 
ratifications et fournira copie de chaque liste 
aux Gouvernements des autres Parties con
tractantes. 

Nonobstant le defaut de ratification par l'une 
des Hautes Parties contractantes, la Conven
tion continuera a sortir son plein et entier effet 
au regard des Parties contractantes qui l'auront 
ratifiee. 

72. Pour rendre la ratification plus facile 
A un Etat contractant qui aurait, anterieure
ment a la date de signature de la presente Con
vention, emis des prescriptions au sujet d'une 
matiere quelconque faisant l'objet de cette 
Convention, il est convenu que tout navire 
a-yant satisfait effectivement auxdites pres
criptions avant le ler juillet 1915, ne pourra 
se prevaloir des tolerances accordees par la 
Convention a titre transitoire, pour cesser 
de se conformer a ces prescriptions. 

73. _Lorsque la presente Convention prevoit 
qu'une mesure peut etre prise a la suite d'un 
accord· entre tous ou quelques-uns des Etats 
contractants, le Gouvernement de Sa Majeste 
britanniquo est invite a entrer en rapport 
avec lesdits Etats, cl.ans le but de savoir s'ils 
acceptent les propositions qui seraient presen
tees par l'un de ces Etats en vue de la reali
sation de semblable mesure. Le Gouverne
ment de Sa J\fajeste britannique fera connaitre 
aux Etats contractants le resultat de la consul
tation a laquelle il aura ainsi procede. 

L'Etat dont les observations concernant les 
propositions dont il s'agit ne parviendraient 
pas au (}ouvernement de Sa Majeste britan
nique dans les six mois• a compt.er de la com
munication de ces propositions, sera presume 
acquiescer a celles-ci. 

74. La presente Convention pourra etre 
modifiee dans des conferences ulterieures, dont 
la premiero aura lieu, · s'il est necessaire, en 
1920. Le lieu et l''epoque de ces conferences 
seront fixes d'un commun accord par les 
Gouvernements des Hautes Parties contrac
tantes. 

Les Gouvernements 'pourront, par la voie 
diplomatique, introduire dans la presente Con
vention, d'un commun aooord, et en tout temps, 
les. ameliorations qui seraient jugees utile~ 
ou necessaires. 

En foi de quoi les Plenipotentiaires ont 
signe ci-apres : 

Fait a Londres, le 20 janvier 1914. 
VON KOEP,NER, etc. 

REG LEMEN T. 

SECURITE DE LA NAVIGATION. 

Article I. 

Oode destine a la Transmission radiotelegra
phique iles Renseignements relatifs aitx 

Glaces, aux Epaves et au Temps. 

INSTRUCTIONS. 

Envoi des Renseignements: L'envoi des 
renseignements relatifs aux glaces et aux 
epaves est obligatoire. Ces renseignements 
sont transmis de navire a navire ou bien 
adresses a l'H-ydrographic Office de Washington, 
soit en langage clair, soit au mo-yen ·des abre
viations employees dans la premiere partie 
du present Code .. 
· L'envoi des renseignements relatifs au temps 
est facultatif. Il y a lieu de faire usage, a cet 
effet, de la deuxieme partie du present Code, 
qui pourr?, toujours etre modifie par les congres 
meteorologiques. 

,Renseignements a fournir : 

Premiere Partie. - Glaces et Epaves. 

1. Nature des glaces ou de l'epave reconnues. 
2. Position des g!aces ou de l'epave !ors de 

la derniere observation. 

Deuxieme Partie. - Renseignements 
meteorologiques. 

1. Direction et force du vent. 
2. Direction et vitesse du courant. 
3. Temps, c'est-a-dire etat de !'atmosphere 

Ka une heure determinee. 
4. Hauteur du barometre et temperature 

de !'air. 
5. Tendanoe barometrique et· temperature 

a la surface de la mer. 
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H mre a adopter : 
Dans tous les radiotelegrammes se rap

portant soit aux glaces, soit aux epaves, on 
signalera les heures en temps moyen de Green
wich. 

Adresse: 
. Tout renseignement envoye il. _l'Hydrograpf ic" 
Office de Washington, doit avoir pour adrise 
le mot ,,Hydr~graphic", et to-~t ren,,eignem nt 
transmis au Meteorological Office de Lond es, 
doit etre . adresse ,,Meteorology". 

Texte: ·· 
1. Pour envoyer un renseignement se r p

portant uniquement aux glaces ou aux epaies, 
on emploie deux groupes de cinq chiffres cha9un 
precedes du mot ,,ice" ; on peut repeter bes 
groupes autant de fois qu'il est necessaire 

2. Si l'on veut envoyer, en outre, des r n
seignements meteorologiques, on le fait au 
moyen de quatre groupes de cinq chiff es 
chacun, precedes du mot ,,weather". On met ra 
ces groupes il. la fin du radiotelegramme, ap es 
avoir donne tous les renseignements se r p-
portant aux glaces. · 

N.B. Si le mot ,,weather" se trouve d ns 
le radiotelegram:µie, toutes les expressi ns 
chiffrees avant ce inot donnent des renseig e
ments sur les glaces et toutes celles apres le 
mot ,,weather" donnent des renseigneme ts 
meteorologiques.' ·si le inot ,,weather" n' st 
pas employe dans le radiotelegramme, celu"-ci 
ne contient, de renseign~ments que sur es 
glaces. (Voir des exemples des deux diff6re ts 
radiotelegrammes au present Article.) 

PREl\HERE PARTIE. 

GLACES ET EPA VES. 

Les renseignements , sur les glaces et es 
epaves se signalent au moyen de dix chiffr s, 
divises en· deux groupes de cinq chiffres chac n·. 
On fait preceder ces groupes du mot ,,ice". 

Deux chiffres Le quantieme du mois (d d) 
d'apres le Code I. 

Un chiffre . L'heure de !'observation ( ) 
d'apres le Code II. 

Un chiffre. La nature:des·glaces-obs r
vees (I) d'apres le Code I I. 

Trois chiffres La latitude de la glace ob
servee (p pp) au dixieme de 
degre (v. table ci-apres). 

Trois chiffres .. _La longitude de la glace ob
servee (p' p' p') au dixieme 

· de degre (v. table ci-apres). 
· Le ·premier groupe se compose de d d T I p. 
Le deuxieine groupe se compose de p.p p'p'p'. 

CODES. 

Code I: Quantieme du 1lfois. 

Le quantieme du mois se signale au· m~yen 
de _deux chiffres, dont le premier peut . etre 
zero : de 01 il. 31. 

Code· II: Heure de l'Observation. 

L'heure de !'observation est 
comprise entre : 

1 beure du matin et 4 heures du matin * 
; ·4 heures 7 '' · 

7 10 ,, ,, ,, 
10 ,, 1 heure du soir '' 

1 heure du soir et 4 heures * 
4heures 7 * 
7 10 · ,, ,; , ~~ 

10 1 heure du matin ''' 
* Temps moyen d·e Greenwich. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Code III : • Nature des Glaces · ou des lcpaves 
. observees; 

0. Pas de gface. 
1. Un seul iceberg. Grande masse de glace 

flottante. 
2. Pl~sieurs' icebergs. 
3. Nombreilx icebergs. 
4. Floeberg. Grosse masse d'eati salee ·con

gelee ayant l'apparence d'un petit iceberg. 
5. Champs de glaces. Glaces s'etendarit a 

perte de ·vue, mais a travers · lesque!i.es 
· il est ·possible· de 'naviguer. 

6. Pack ice. · Debris,· en partie ooagules; 
d'ioebergs OU ·de cha:riips de glace. 

7. Land ice. Glaces ·tenant il. la terre depuis 
l'hiver. · 

8. Epave., 
9. (Disponible ). 
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EXEMPI.E: 

Radiotelegramme envoye d'un navire ,r un autre navire. 

I Premier 
,,; 

Deuxieme ,,; Troisie:me I ,,; I Quatrieme ,,; 
"' "' "' "' radio- I - radio- '" radio- '" "' "' !la !la !la !la j radio-

telegramme. :a telegramme. :a telegramme. :a ,telegramme. :a 
I 0 0 i 0 I 0 
I I 

I 

Date de -l'obser- I 
vation 15 15 15 15 15 15 16 16 

Heine de l'obser-
vation- 10-12 '4 16---18 6 19-21 7 4--6 2 

Nature des glaces Champs de 5 Nombreux 3 Epave 8 Un seul -1 
OU de l'epave glaces icebergs iceberg 

Position des glaces Latitude 457 Latitude 461 Latitude 464, Latitude 473, 
ou de l'epave 45° 42' 46° 5' 46° 25' 47° 19' 

Longitude 462 Longitude 447 Longitude 440 Longitude 
I 

402 
46° 11' 44° 40' 43° 58' 

j 
40° 15' I 

.I 

· Ces radiotelegrammes seraient ainsi chiffres : 

Vapeur ........ a vapeur ... . 

Ice, 15454, 57462 : 15634, 61447 : 15784, 64440 : 16214, 73402. 

DEUXIEME PARTIE. 

RENSEIGNE~1EN,TS METEOROI.OGIQUES. 

Pour envoyer des renseignements -relatifs 
au temps, &c., on emploie quatre groupes de 
cinq chiffres chacun. Ces groupes doivent 
etre precedes du mot ,,Weather". 

P1·emier Groupe (DDPPP) comprenant: 

Le quantieme du mois : deux chiffres (DD), 
d'apres· le Code I. 

La position du navire lorsqu'il envoie le 
radiotelegramme, indiquee au moyen de trois 
chiffres (PPP), representant le carre de 1 
degre dans lequel le navire se trouve, d'apres 
le Code IV et la carte marine numerotee 
annexee au present Article. 

Deuxieme G~oitpe (WWGGX) c~mprena~t .: 

La direction du vent et sa force a 8 heures 
du matin au 75• degre de longitude ouest : 
deux chiifres (WW), d'apres le Code V. 

La direction et la vitesse du courant : deux 
chiffres (GG), d'apres le Code VI. 

Le temps ou l'etat de !'atmosphere a la meme 
heure: un chiffre (X), d'apres le Code VII. 

Troisieme Groupe (BBBAA) ·comprenant: 
.La·_ hauteur barometrique au dixieme de 

millimetre a 8 heures du matin au 75• degre 
de longitude ouest : trois chiffres (BBB), 
d'apres le Code VIII. 

La temperature de l'air a la mem'e heure: 
deux ohiffres (AA), d'apres le Code IX. 

Quatrieme Groupe (bbSSS) comprenant : 

La tendanoe barometrique a 8 heures du 
matin au 75• degre de longit11de ouest: deux 
chiffres (bb), d'apres le Code X. 

La temperature de la surface de la mer a 
la meme heure: trois chiffres (SSS), d'apres 
le Code XI. 

CODES. 

Code IV : Positi&n _du N avire. 

Dans la carte annexee au· present Article se 
trouvent les nombres. attribues .a-ohaque oarre 
de 1 degre de !'ocean Atlantique Nord. La 
position du navire au moment ·des obser
vations meteorologiques indiquees dans la 
deuxieme partie, est signalee au moyen des 
trois chiffres representant le carre de 'l degre 
clans lequel le navire se trouve. Par exemple, 
la position 51 ° 55' nord, 26° 49' ouest, sera 
signalee par 561. 
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Code V. D_irection du Vent (en 16 rhumbs) et Force du Vent a 8 heures du matin, 
temps moyen au 75• meridien de longitude ouest (WW). 

'Calme 
I 

Force du 
vent 

suivant 
l' echelle de 
Beaufort. 

: 
00 .. 

i · o o o l~IC! u.i Z o Z ,w w o o o Z Z Z 

_, 
•I• 

Brise faible . 
" moderee 

Vent fort. 

'·1 0 . 1, 2 oil 3 01 07 13 19 
• l 4 OU 5 02 08 14 .20 
. , 6 OU 7 : 03 09 15 21 

-, 8 OU 9 / 04 I 10 16 22 

~~ l~ ~i .!! I ~t g~ 61167 
62· 68 
63! 69 

73 :79 85 91 
74 80 86 92 
75 81 87 93 
76 82 88 94 
77 83 89 95 
78 84 90 96 

,, violent 
Tempete 
Ouragan 

.. •·_1' 10 OU 11 ! 05111 17 23 
12 : 06 12 18 24 

, . l 

27 33 39 45 51 57 
28 34 40 46 52 58 
29 35 41 4 7 53 59 
30 36 42--48 54 60 

64
1
170 

65 -71 
66172 

N.B. - Avoir soin d_'_indiquer la direction du: vent on aires de vent vraies. _ 

Code VI. Direction (en 16 rhumbs).:et Vitesse du Oourant (CC). 

Milles 
marins 

a heu:re. 

0,25 
0,5 
1 
2 
3 
4 

I 01 I 07 i 13 19 
I 02 i 08 14 20 

03 I 09 15. 21 
04 10 16 22 
05 ' 11 17 23 
06112 18 24 
00 
99 i' 

25 
26: 
27 
28 
29 
30 

n· 
33 
34 
35 
36 

1 • 

',-
ra:'i I 
w I 
oi ' a.i 

I, 

I I 

I 

~ I . 0 w . 0 - u.i 
ui t:w q ·1 

37 I .43 149 . 55 61 
38 l 44 50 56 62 
39 1

1 

45151 57 '63 
40·46 52 58'64 
41 I '•47 53 59 6_5 
42 I 48 94 60 66 

Pas de oourant. 
Pas 'd'ob!lefvatibn. 

67 73 
68 74 
69 75 
70 76 
71 77 
72 78 

- I 

791 85 91 
80 - 86 92 
81 j 87 93 
82 I 88'. 94 
83 1 89' I 95 
34\90_196 

N.B. -:-;- A:vpir soin ·d'indiq~er la dire1tion du courant en aires de ven~ vraies. 

Code VIL Etat du Giel, a 8 ,heures du matin; 
temps moyen du 75•, meridien cie 

longitude oues_t : 

0. Ciel tout_ a fait o~air. 
I. Ciel au quart nuageux. 
2. Ciel a moitie nuageux. 
3. Ciel aux trbis quart~ nuageux. 
4. Ciel entierement _ ~ouvert. 
5. Pluie. 
6. Neige ou grille; 
7. Nebulosites OU brume.: 
8. · Brouillard. 
9. Orage. 

Code VIII : H auteiw barometrique. 

La lecture du barometre a mercure doit 
etre. corrigee de l'e~eur instrllmentaie, ~ e't 
ramenee a 0° C. et au niveau de la mer. Une 
table de corrections se. trouve ci-apres. 

-. La l_ecture corrige~. est signalee en ,dixi~me~ 
de lllillimetre, mais on ne signale pas le :premier: 
chiffre; pa:r exemple, 761,2 :mpi, se signale 
ainsi : 612. · 

Une ta,bl~ permett~nt de reduire les centiemes 

de -pouce ~n dixiei,nes de niillimetry se trquve 
ci-apres. ' 

Code IX. La Temperature de l'Air se 
signale au moyen de deux chiffres 

d'apres la table suivante : 

~ ~ rJ5 , ~ ; _..,g· 

I 
' 

11 I~ ! Ii ~11 
~.¥ ~~ I .:.a -· coon ~ io~_ 
A'.l3 A..c: O A~ A~ 
• § - ~ 1 ~ -- i I -~ .1 ~ 

___ o_~l ___ -_'~'-~----'----~1~:-~---

-150 
-i4'.5 

-----'14,0 
~13,5 
-13,0 
~12,5' 

,__:_,12 0 
,--11:51' 
~11,0 
-10,5 -:__::me 

9'.5 
- 9,0 
- 8,5 

I - -I 
5.0 I 00 8,0 17.6 , 
5 9 ' 01 - 7 ~ - lS.5 i 

-6:s 02 = 1:0 rn_:i. 
;7.'I. 03 ~ ,6,5 20.3 
8.6 0045_' _ _- 65, ,05 _ , 21.2 
9.5 22:1 

10.4 66 ----' 5'.o 23.o 
1L3 -. 07 4,5 , 23.9 
12.2 08 ---,- 4,0 . 2'1,.8, 
13.1 09 - 3,5, 25.7 
14:o · io - 3;0 2il:6 
14.9 11 - 2,5 27.5 , 
15.8 12 - 2.0 28.4 
16, 7 13 - 1,5 29.3 

14 
15 
16 

· 17 
18 

~~ 
21 

i§ 
24 
-25 
26 
27 
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,; -~ r:n-, ,; 

I 
.-e oi . 

" e " " '!~ ., " '~~ ., " Jl •<l)..C:, 

~ 
•o,..i:I 

oo'"' ,_, A bO ,_, ,_, A ;E " 'l'l ~~ "'l'l ~f A:.:l 0 A:.:l 0 

A A1 A A I A1 A 

" P'! r;:i· " I P'! r;:i 0 

" 
- 1,0 30.2 28 17,0 '62.6 64 
- 0,5 31.1 29 17,5 63.5 65 

0,0 32.0 30 18,0 64.4 66 
0,5 32;9. 31 18,5 65.3 67 
1,0 33.8 32 19,0 66.2 68 
1,5 · 34.7 33 19,5 67.1 69 
2;0 .35.6 34 20,0 68.0 70 
2,5 . 36.5 · 35 20,5 68.9 71 

: 3,0 37.4 36 21,0 . 69.8 72 
3,5 38.3 37 21,5 70.7 73 
4,0 39.2 38 22,0 71.6 74 
4,5 40.1 39 22,5 72.5 75 
5,0 41.0 40 2;3,0 73.4 76 
5,5 41.9 41 23,5' 74.3 77 
6,0 42.8 42 24,0 75.2 78 
6,5 43.7 43 24,5 76.1 79 
7,0 44.6 44 25,0 77.0 80 
7,5 · 45.5 .45 25,5 . 77.9 81 
-8,0 · 46.4 46 26,0 78.'8 82 
8,5 47.3 47 26,5 79.7 83 
9,0 48.2 48 27,0 80.6 84 
9,5 · 49.1 49 27,5 8L5 85 

·10,0 50.Q 50 28,0 82.4 86 
10,5 50.9 51 28,5 83.3 87 
11,0 51.8 -52 29,0 84:2 '88 
11,5 52.7 53 29,5 8n 89 

·12,0 53.6 54 30,0 86.0 90 
12,5 54.5 55 30,/i 86'.9 91 
13,0 55.4 56 31,0 87.8 92 
13,5 56.3 57 31,5 88.7 93 
14,0 57.2 58 32,0. 89.6 94 
14,5 58.1 59. 32,5 90.5 95 
15,0 59.0 60 33,0 91.4 96 
15,5 59.9 61 33,5 92.3 97 
16,0 60.8 62 34,0 93.2 98 
16,5 61.7 63 34,5 94.1 99 

Code X. Tendance barometrique. 

Par !'expression ·,,tendal).ce barometrique a 
une heure donnee" l'on entend .la variation 
barometrique au cours des trois heures pre
cedentes. On l'exprime en millimetres. Par 
example, pour obtenir la. tendance barometrique 
a 8 heures du matin on compare Ja 'lecture 
barometrique a· cette heure, soit 755, 7 mm., 
avec la lecture faite a 5 heures du matin, soit 
759,3 mm. On \:lit alors que la tendance baro
metrique est ur{e .chute de 3,6 'mm. En ge!'leral, 
on determine: la tendance barometrique sur 
la CQurbe du ;barographe. 

La Tendanc~ barometrique se signale au moyen 
de deux chiffres, d'apres la table suivante : 

.. · Hausse du ,; 
Barometre. j 

..i:I 

Millime-1 o 
tres. Pouces. I~ 

. I . ! 
0,0- 0,410.00-0.01101 
0,5- 0,9,0.02-0.0310~ 
1,0- 1(4,0.04-0.05103 
1,5- 1,9 0.06--0.07 04 
2,0- 2,410.08-0.09,05 
2,&-:- 2,9 10.10-0.11 06 
3,0- 3,4 0.12-0.13 07 
3,5- 3,9 0.14-0.15 08 
4,0- 4,4 0.16--0.17 09 
4,5- 4,9 0.18-0.19 10 
5,0-. 5,4 0.20:--0.21 11 
5,5-'.- 5,9 0.22-'-0.23 12 
6,0- 6,4 0.24-0.25 13 
6,5- 6,9 0.26--0.27 14 
7,0- 7,4 0.28-0.29 15 
7,f5- 7,9 0.30-0.3116 
8,0- 8,4 0.32-0.33 17 
8,5- 8,9 0.34-0.35 18 
9,0- 9,4 0.36--0.37 19 
9,5- 9,9 0.38-0.38 20 

10,0-19,4 0.39-0.40 21 
10,5-10,9 0.41-0.42 22 
11,0-11,4 0.43-0.44 23 
11,5-11,9 0.45--0.46 24 
12,0-12,4 0.47--0.48 25 
12,5--12,9 0.49--0:50 26 
13,0--13,4 0.51-0.52 27 
13,5-13,9 0.53--0.54 28 
14,0--14,4 0.55-0.56 29 
14,5--14,9 0.57--0.58 30 
15,0--15,4 0.59--0.60 31 
15,5--15,9 0.61--0.62 32 
16,0--16,4 0.63--0.64 33 
16,5-16,9 0.65:-0.66 34 
17,0-17,4 0.67--0.68 35 
17,5-17,9 0.69--0.70 36 
18,0--18,4 0.71--0.72 37 
18,5-18,9 0.73--0.74 38 
19,0--19,4 0.75-0.76 39 
19,5-19,9 0.77-0.78 40 
20,0-20,4 07.9-0.80 41 
20,5-20,9 0.81-0.82 42 
21,0--21,4 0.83-0.84 43 
21,5-21,9 0.85-0.86 44 
22,0--22,4 0.87-0.88 45 
22,5-22,9 0.89-0.90 46 
23,0--23,4 0.91-0.92 47 
23,5-23,9 0.93-0.94 48 
24,0--24,4 0.95-0.96 49 

I,; 
1" rJl 

-1--~1§ 
Millime- , 

Baisse du 
Barometre. 

tres. I Pouces. : ~ 

. 0,0-- 0,4/0.00-0.01!51 
0,5- 0.910.02--0.03152 
1,0..,. 1,4 0.04-0.05!53 
1,5- 1,9 0.06--0.07 54 
2,0- 2,4 0.08-0.09 55 
2,5- 2,9 0.10-0.11 56 
3,0-- 3,4 0.12-0.13 57 
3,5-- 3,9 0.14-0.15 58 
4,0..,. 4,4 0.16--0.17 59 
4,5- 4,9 0.18--0.19 60 
5,0- 5,4 0.20-0.21 61 
5,5--. 5,9 0.22-0.23 62 
6,0-- 6,4 0.24-0.25 63 
6,5- 6,9 0.26-0.27 64 
7,0- 7,4 0.28-0.29 65 
7,5-- 7,9 0.30-0.31 66 
8,0-- 8,4 0.32--0.33 67 
8,5-- 8,9 0.34-0.35 68 
9;0-- 9,4 0.36--0.37 69 
9,5- 9,9 0.38--0.38 70 

10,0-10,4 0.39~.40 71 
10,5-10,9 0.41-0.42 72 
ll;0--11,4 0.43--0.44 73 
11,5-ll,9 0.45--,0.46 74 
12,0--12,4 0.47-0.48 75 
12,5-12,9 0.49--0.50 76 
13,0--13,4 0.51....:0.52 77 
13,5-13,9 0.53--0.54 78 
14,0-14,4 0.55--0.56 79 
14,5--14,9 0.57--0.58 80 
15,0.,.15,4 o:59--0.60 81 
15,5....:15,9 o:61--0.62 82 
16,0--16,4 0.63-0.64 83 
16,5-16;9 0.65--0.66 84 
17,0--17,4 0.67--0.68 85 
17,5--Vi,9 0.69-0.70 86 

.18,0-18,4 0.71-0.72 87 
18,5-18,9 0.73--0.74 88 
19,0-19,4 0.75-0.76 89 
19,5-19,9 0.77-0.78 90 
20,0-20,4 0.79-0.80 91 
20;5--20,9 0.81-0;82 92 
21,0--21,4 0.83-0.84 93 
21,5-21,9 0.85-0.86 94 
22,0--22,4 0.87-0.88 95 
22;5-22,9 0.89-0.90 96 
23.0--23,4 0.91-0.92 97 
23,5--23,9,0.93;-0.94 98 
On ne p~ut signaler 99 
la tendance baro-
.' .metrique 

Code XI. Temperature a la,° Surfctce de lq JJ1er. 

La temperature a la surface de la mer se 
signale, au dixieme. de degre _centigrade, par 
·trois chiffres, ou, s'.il est necessaire, par. deux 
chiffres·precedes d'un ·zero: Si la temperature 
est negative, le premier de ces •trois chiffres 
est un 5. Par exemple : 

- 2,2° C. s'exprime par 522., 
+ 1,0° C. ,, 010. + 15,6° c. ,, 156. 



Titble 1le'RCll11ct1o_n des Hautcnrs barometrlques i, 0° C. et au Nlvcau de _la Mer.· 

No1·,\. - La. le-cturc haromAtrique doit tJt1'e 1wealablement corrigic de l'eTreur in.rs~rmn,;ntalP-. Oette ernmr est nCgligeable, si ~l_le .est ?~ioindre que 0,8 mm. 

I 

Tornperature m:1-rq_uee ) ...:__ 40 C. _ 2':' C . 
. ~,•~r le ther_mo?:etre ) 24.80 Ii"'. 2s,4,o F . 
.10mt an barometre. 

' 

.; lletrc,, ~·t: In. M·m . Mm. 
" E 0 0 0 +o,5 +o,s 
$ 1 3 3 +o,6 0,4 

" 2 6 7 +o,s 0,5 'C 

" 3 9. 10 +o,il 0,6 
"' " 4 13 l +1,0 0,8 > ·a 5 16 5 +1,2 0,9 

" 6 ,19 8 +1,3 1,0 'C 

"' 22 0, + 1,4. 1,2· 

~ 8 26 3 +1,0 'i,3 
" 9 29, 6. +1,7 1,4 'O 

6 10 32 10 +1,8 · 1,6 "' ; 1-1 36 1 +1,9 1,7 

'" 12 : 39' · 4 +2,0 1,8 
E 13 ·42 8 +2,2 1,9 0 

ie 14 -·4r; 11 +2,B 2,0 :=, 

" 16 49 3 +2,4 2,2 
'C 16 52 6 +2,5 2,3 
"' > 17 55· 9 +2,6 2,4 
" " 18 59' l +2,8 2,5 
$ 19 62 4 +2,9 ·2,6 
'" 20 65 7 +.s,o 2,8 'C 

~ 21 1)8 11 +s,1 2,9 ::; 

"' 22 .'"j:] 2 ·+3,3 3,0 

" tE I 28 ,75 Ll +sA 3,1 

Le signc + ihdique que la correction doit etre ajoutec it la lecture barometrique. 
Le signe -· indique que·.la correction doit ,,trc retranoluie. 

. 'I ·oo c. j +20 c. 4° c. t;o:c. . so c: 100 c. 12° c. 140 c. i6o C. 18° d. 
32° F. 35·6o !•'. 39-20 F. 42·80 F. 46•40 ~•- 500 !' . 53·6° F. 57-20 F. 60·80 F. 64-4:°F, 

I 
Correctimi°s ci, /<tire. , 

Mm. Mm. ¥n1. Mm. Mm. Mm. - lllm. Mm. Mni. ·Mm.-
--,-0,5 . -0,7 '-1,2 --:-li> -1,7 -2,0 =-2,2 

0,6 1,1 1,4 1,6 1,9 2,1 
1,0 -1,2 1.5 1,'7 • 2,0 
0,9 1,1 1,4 1,6 1,9 
0,8 1,0 1,2 1',5 1,7 
0,6 0,9 1,1 1,4 1,6 
0,5 . 0,8 1,0 1,3 1,5 
0,4 0,6 0,9 1,1 : 1,4 

1,0 0,5 0,3 0,5 0,8 1,0 1,3 
1,2 . 0,6 0,6 .0,9 1,1 
1,3 . 0,7 0,5 . 0,8 1,0 
1;4 0,8 0,4 0,7 0,9 
1,5 1,0 0,5 0,8 
1,7 _ 1,1 0,8 0;1 0,7 
1,8 . 1,5 _l,2 0,9 0,3 0,6 
1,9 1,n 1,4 1,1 0,2· 
2,0 1,7 1,5 1,2 0,4 0,1 
2,1 1,9 1,6 1,3 1,1 . 0,6 +0,1 
2,3 2,0 . 1,7. 1,4 1,2 ·o,7 0,2 
2,4 2,1 1,9 1,5 1,8 0,8 0,3 
2,5 2,3 2,0 1,7 1,4 0,9 0,7 0,4 
2,6 2,4 2,1 1,8 1,5 1,0 0,8 0,5 
2,8 2,5 2,2 1,9 1,7 -1,2 0,9 0,6 
2,9 2,6 2,4 2,1 1,8 1,5 i,3. 1,0 0,8 

2()0 c. 220· c. ·240 c. 260 c. 
68° F. 71-50 F. 75-20 F. 78·8° F. 

Mm. Mm. Mm. Mm. 
-2,5 -2,7 -3,0 -3,2 

2,4 2,6 2,9 s;1 
2;2 · 2,5 2,8 3,0 
2,1 2;4 2,6 2,9 
2,0 2,2 2,5 2·,s 
1;9 2,1 2,4 2,7 
1,8 2,0 2,3 2,G 
J.,6 1,9 2,2 2,4 
I,5 1,8 2,1 2;n 
1-,4 1,6 2,0 2,2 
1,3 1,5 1,9· 2,1 
1,2 1,4 1,8 2,0 
1,1 1,3 1,6 1,9 
0,9 1,2 1,G 1,8 
0,8 .1,1 1,4 1,6 
0,7 1,0 l·,3 1,5 
0,6 0,9 1,2 l,'1 
0,5 0,8 1,0 1,3 
0,4 0,6 0,9. 1,2 
0,3 -0,5 0,8 1,0 
0,2 0,4 0,7 0,9 
0,1 0,3 0,G 0,8 

+0,1_. 0,2. 0,4 ·0,7 
0'' •" 0,1 0,B _0,6 

·280 c. 
82.4° I•'. 

Mm. 
-3,u 

3,•I 
3,2 
3,1 
3,0 
2,9 
2,8 
2,7 
2,6 
2ill 

,2,4 
2,2 
2,1 · 
2,0 
1,U 
1,s· 
1,6 
l,U 
1,4 
1,3 
1,2 
1,1 
0 1H 

0,8 

~ 
C;;)·, 
c,.;i· 

l-:l 
00 

Cl 
['l 

0 
l':l 

~ 
t;,:; 

l':l 
~ 

..... 
co ..... 
>I'-
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Table de Conversion des Pouces anglais en Millimetres pour les Lectures Barometriques. 

Pouces et Centiemes de Ponce. 
Dixiemes 
de Ponce. o. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Mm. Mm. Mm. Mm .. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. 
27,0 685,8 686,0 686,3 686,6 686,8 687,1 687,3 687,6 687,8 688,1 

,1 688,3 688,6 688,8 689,1 689,3. 689,6 689,9 690,1 690,4 690,6 
,2 690,9 691,1 691,4 691,6 691,9 692,1 692,4 692,7 692,9 693,2 
,3 693,4 693,7 693,9 694,2 694,4 694,7 694,9 695,2 695,4 695,7 
,4 696,0 696,2 696,5 696,7 697,0 697,2 697,5 697,7 697,9 698,2 

,5 698,5 698,7 699,0 699,3 699,5 699,8 700,1 700,3 700,5 700,8 
,6 701,0 701,3 701,5 701,8 702,0 702,3 702,6 702,8 703,1 703,3 
,7 703,6 703,8 704,1 704,3 704,6 704,8 705,1 705,4 705,6 705,9 
,8 7.06,1 706,4 706,6 706,9 707,1 707,4 707,6 707,9 708,1 7Q8,4 
,9 708,7 708,9 709,2 709,4 709,7 709,9 710,2 710,4 I 710,7 710,9 

28,0 711,2 711,4 711,7 712,0 712,2 712,5 712,7 713,0 713,2 713,5 
,1 713,7 714,0 714,2 714,5 714,7 715,0 715,3 715,5 715,8 716,0 
,2 716,3 716,5 716,8 717,1 717,3 717,5 717,8 718,0 718,3 718,6 
,3 718,8 719,1 719,3 719,6 719,8 720,1 720,3 720,6 720,8 7~1,1 
,4 721,4 721,6 721,9 722,1 722,4 722,6 722,9 723,1 I 723,4 723,6 

I 
,5 723,9 724,1 724,4 724,7 724,9 725,2 725,4 725,7 725,9 726,2 
,6 726.4 726,7 726,9 727,2 727,4 727,7 728,0 728,2 728,5 728,7 
,7 729,0 729,2 729,5 729,7 729,9 730,2 730,5 730,7 731,0 731,3 

·,8 731,5 731,8 732,0 732,3 732,5 732,8 733,0 733,3 733,5 733,8 
,9 734,1 734,3 734,6 734,8 735,1 735,3 735,6 735,8 736,1 736,3 

29,0 736,6 736,8 737,1 737.4 737.6 737.9 738.1 738.4 738.6 738,9 
,1 739,1 739,4 739,6 739,9 740,1 740,4 740,7 740,9 741,2 741,4' 
,2 741,7 741,9 742.2 742,4 742,7 742,9 743.2 743,4 743,7 744,0 
,3 744,2 744,5 744,7 745,0 : 745,2 745,5 745,7 745,9 746,2 746,5 
,4 746,8 747,0 747,3 747,5 747,7 748,1 748,3 748,5 748,8 749,0 

,5 749,3 749,5 749,8 750,1 750,3 750,6 750,8 751,1 751,3 751,6 
,6 751,8 752,1 752,3 752,6 752,8 753,1 753,4 753,6 753,9 754,1 
,7 754,4 754,6 754,8 755,1 755,4 755,6 755,9 756,l 756,4 756,7 
,8 756,9 757,2 757,4 757,7 757,9 758,2 758,4 758,7 758,9 759,2 
,9 759,5 759,7 760,0 760,2 760,5 760,7 761,0 761,2 761,5 761,7 

30,0 762,0 762,2 762,5 762,8 763,0 763,3 763,5 763,8 764,0 764,3 
,1 764,5 764,8 765,0 765,3 765,5 765,8 766,1 766,3 766,6 766,8 

.,2 767,1 767,3 767,6 767,8 768,1 768,3 768,6 768,8 769,1 769,4 
,3 769,6 769,9 770,1 770,4 770,6 770,9 771,1 771,4 771,6 771,9 
,4 772,2 772,4 772,7 772,9 773;2 773,4 773,7 773,9 774,2 774,4 
,,~ l 

775,5 : ,5 774,7 774,9 775,2 775,7 776,0 776,2 776,5 776,7 777,0 
,6 777,2 777,5 . 777,7 778,o I 778,2 778,5 778,8 779,0 779,3 779,5 
,7 779,8 780,0 780,3 780,5 i 780,8 781,0 781,3 781,5 781,8 782,1 
,8 782,3 782,6 782,8 783,1 783,3 783,6 783,8 784,1 784,3 784,6 
,9 784,9 785,1 785.4 : 785,6 785,9. 786,2 786,4 786,6 786,9 787,1 

31,0 787,4 787,6 787,9 788,2 788,4 788,7 788,9 789,2 789,4 789,7 
,1 789,9 790,2 790,4 790,7 790,9 791,2 791,5 791,7. 792,0 792,2 
,2 792.5 792,7 793,0 793,2 .793;5 793,7 794,0 794,2 794,5 794,8 
,3 795;1 795,3 795,5 795,8 796,0 796,3 796,5 796,8 797,0 797,3 
,4 797,6 797,8 798,1 798,3 798,6 798,8 799,1 799,3 I 799,6 799,8 

Table pour reduire les Minutes en Dixiemes de Degre. 

Minutes. Dixiemes de degre. lVIinutes. I Dixiemes de degre. 
0- 3 0 34-39 6 
4- 9 1 40-45 7 

10-15 2 46-51 8 
16-21 3 51-57 9 
22-27 4 58-59 10 
28-33 5 
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E x e m p I e : Radiotelegramme renfermant des renseignements meteorologiques, 

Ice: 

. I 
I 

I 

Premier 
radiotillegramme. 

En 
Chiffre 

du Code. 
Deuxieme 

radiotelegramnie. 

En 
Chiffre 

du Code. 

Date de· !'observation . 21 21 22 22' 

Heure de !'observation I 13-15 5 3-,6 2 

Nature des glaces ou de l'epave. I Un seul iceberg. 
I 

1 Ch;:tmps de glaces 5 
I 

Po~ition de la glace 
. o~ .d~ { 

Latitude 44° 35' 446 Latitude 42° 58' 430 
l'epa;ve Longitude 43° 15' 432 Longitude 47° 3' 470 

.. Weather: 

. Premier En I Deuxieme 
En 

Chiffre Chiffre 
• radiotelegramme. du Code. [ radiotelegramine. du Code. 

Date de !'observation 21 21 22 22 ·I I I 
Position du riavire . { Latitude 45° 13' } 825 { Latitude 43° 47' 863 Longitude 42° 5' 

. .. E.S.E. 5 . I 26 
Longitude 46° 33' · 

Direction et force du vent . s.o. 2 55 
Direction et vitesse du courant N.O. 2 miles par 8~ S.S.E. 1 mile par: 39 

heure heure 
Temps ... Ciel clair 0 Brouillard 8 
Barometre . ........ 765,3 -millim. 653 753,2 millim. 532 
Temperature de l'air . . . . 15;3° c. 61 _9,8° c: 50 
Tendance barometrique . : . -Haus~e 0,8 02 Baisse 2,7 56 
Temperature. de la surface de 

1,4° ·c. lamer. 014 - 0,7° C. 507 

Ce radiotelegramme serait envoye au Meteorological Office ·sous cette forme : 
MeteorologJ: Ice, 21514, 46432: 22254, 30470. Weather, 21825, 26820, 65361, 02014; 

22863, 55398, 53250, 56507. 

SIGNAL DE SECURITE. 

Art. II. Les stations radiotelegraphiques 
qui ont a transmettre aux navires un avis 
interessant la secmte de la navigation et 
presentant_ un caractere d'urgence absolue 
(icebergs, epaves, cyclones, typhons, modifi
cations brusquement survenues dans la position 
et la forme des epaves fixes et amers d'atter
rissage ), font usage du signal suivant, dit 
signal de securite, repete, a de courts intervalles, 
une dixaine de fois, · a pleine puissance : 

--- (TTT). 
En principe, toutes les stations radiotele

graphiques qui pergoivent le signal de s~curite 
et dont !'emission pent troubler lareception, 
par toutes autres stations, dudit signal et de 
l'avis de securite qui Je suit, font silence, de 
fagon a permettre a toutes les stations interes
sees de recevoir cet a vis. Exception est faite 
pour les cas de detresse. 

L'avis de·securite est emis une minute apres 
l'envoie du signal de securite. 

L'emission est recommencee a trois reprises, 
a ·dix minutes d'intervalle. 

Les Gouvernements des Etats contractants 
designent les stations qiii sont chargees d'en, 
voyer aux navigateurs les· avis interessant 
la sec).uite et presentant un caractere d'urgence 
absoluii'. · 

Lorsque lesdits avis sont emis par des 
stations chargees egalement du service. de 
heure, ils sqnt repetes apres l'envoie du signal 
horaire et du bulletin meteorologique. 

CODE MORSE. 
· Signaux Internationaux. 

Art. III. Les signaux peuvent etre fa,its, 
ciurant la nuit ou par temps couve_rt, soit par 
eclats de lumiere longs ou brefs, soit par 
signaux phoniques (sirenes, cornes de brume, 
&c.) longs ou brefs,. et, durant le jour, par 
pavillons a main. 

I 

j 
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l. Sig1~aux urgents et importa;,,ts. 

Vous courez sur un danger . . . 
J'ai besoin de secours ; restez pres 

de moi ............ . 
Renc.~ntre des glaces . . . . . . 
Vos feux de route sont eteints (ou 
eolairent mal) . . . . . . . . . - - - -

Je n'ai plus d'erre; vous pouvez 
me depasser en prenant des pre-
cautions ............ . 

Stoppez (ou mettez en panne); j'ai 
un~ .. communication importante a 
vous faire . . . . . . . . . . . . . 

Je suis desempare; communiquez 
avec moi 

2.-Signaux Generaux. 

Signification. Signal. 
I 

Lettres equivalentes et I 
maniere de faire le signal. Reponse a faire. 

Signal preparatoire. 
I 

d'E Aperc;m au moyen ·I - - - - - etc. Succession (en un 

I groupe) de la lettre T. 

Aperc;m . ·I - T (seul). · 

Signalez en toutes Iet-1 
tres. . ,· ... • ... -------- I F F (en :n groupe) Aperc;m au moyen· 

de la lettre T. 

Employez le Code In-I M M M (en un groupe). Aperc;m au moyen 
ternational des Signauxi ----- de la lettre T. 

Pavi!Jon du Code inter-I 
national . . . ·. . . 

1 
- -- - - I MM (en un groupe). 

Signal d'interruption .j - - - - I 
I I (en· lettres separees). 

Point. ·I - - - - - - I I I ( en lettres separees ). 

Fin du Signal . - - - -- - V E (en un groupe) - - - R. 
-- -D. 
(En lettres 

rees). 
sepa-

Signal de correction 
·I - - - - etc. Succesion d'E (en lettres Succession d'E ( en 

separees) '• lettres separees). 

Signal d'annulation 

·I 
w W, W W (en un groupe) WW (en un 

- - -- - - - I groupe). " 
I 

I M I IM I (en un groupe) .. 
. i ' 

Aperc;m au moyen 

Repetezle mot apres- -------- WA (en lettres separees). · de la lettre T. 
w A (lorsqu'on demande --- --la repetition d'un suivi du mot Jui precede seul mot) ..... celui dont on emande la 

I 
repetition. 

• • I 

I M Repetez depuis- ~ I I M I (en un groupe). rpercc;m au moyen · (si l'on demande la -----:...... de la lettre T. repetition de plusi- A A A A (en Iettres separees). 
eurs mots) .... -- --

I 
I 

Re:petez le tout-: J I M I I M I (en un groupe) 
j~erc;m au moyen (s1 !'on demande la ------

repetition de toute I A L L A L L ( en lettres separees) e la lettre T. · 
la communication) . -- ----- _ __, __ 

I I 
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3. Signaux nationaux. 

Signification. Signal. 
Lettres equivalentes et 

maniere de faire le signal. 

Allemand 
American 
Argentin . 
Austro-Hongrois 
Belge ... 
Bresilien .. 
Britannique 
Bulgare . 
Chilien .. 
Chinois . 
Colombien 
Danois .. 
Espagnol. 
Fran9ais . 
Gree ... 
Italien .. 
Japonais . 
Mexicain. 
N eerlandais 
Norvegien 
Peruvien. 
Portugais 
Russe .. 
Siarnois · . 
Suedois . 
Turc ... 
Uruguayien 
V enezuelien 

4. INSTRUCTIONS. 

l. Les signaux urgents et importants peuvent 
etre faits sans attendre la reponse au signal 
preparatoire, si l'on suppose que la personne 
a qui l'on s'adresse est dans l'impossibilite de 
repondre, ou dans d'autres circonstances 
speciales, mais dans ce cas on devra laisser 
un intervalle entre le signal preparatoire et 
le texte du signal. 

2. Le signal - - - - - - - - (FF) est 
fait avant la premiere lettre des mots a sig
naler en toutes lettres. 

3. Le signal - - - - - - (MMM) est 
employe avant tout signal fait au moyen du 
Code international des Signaux. 

4. Le signal - - - - (MM) signifie que 
le Pavilion du Code International des Signaux 
est employe de 1a maniere indiquee dans le 
Livre du Code. 

5. Le signal d'intenwption est employe 
entre l'ad1·esse de la· personne a qui le signal 
·est destine et le texte meme de ce signal. 
Il est egalement employe, s'il y a lieu, entre 
le texte du •signal et le nom de l'expediteur. 

6. Le point est employe, s'il y a lieu, dans 
le texte du signal. 

G. 
C D en lettres separees. 
CG 
CF 
DC 
DE 
F. 

1 
D F en lettres separees. 
DG ,, ,, 
EC 
ED 
EF 
GO 

.E. 
M M en un groupe suivi de D. 
C E en lettres separees. 
C. 
F C en lettres separees. 
EG ,, ,, 
M M en un groupe suivi de C.· 
F D en lettres separees. 
FE 
D. 
F G · en lettres separees. 
M M en un groupe suivi d'E. 

I i i en lettres separees. 

I 

7. Le signal de correction est employe pour 
annuler le dernier mot ou groupe signaletique 
envoye par erreur. 

8.' Le signal d'annulation est employe pour 
annuler toute la communication. 

9. Manie.re de repondre. Lorsqu'un mot ou 
groupe signaletique est compris, on doit y 
repondre par un eclat long - (T). 

Si un mot ou·groupe signaletique n'obtient 
pas de reponse, l'expediteur doit le repeter 
jusqu'a ce qu'il ait obtenu une reponse par un 
eciat long. 

A la fin de la communication, et si celle-ci 
est comprise,. celui qui la re9oit doit faire les 
signes - - - - - - (RD). 

On doit repondre aux signaux de Correction 
et d'Annulation par la rep~tition de ces signaux: 

10. Le signal de nationalite est. fait imme
diatement apres. que la reponse au signal 
preparatoire a ete obtenue, afin d'indiquer la 
nationalite du. navire qui fait le signal. Le 
navire recevant la communication y repond 
par le signal de sa propre nationalite. 

Art. IV. . Une copie imprimee du code des 
signaux urgents et importants sera placee bien 
en vue dans la chambre des cartes de tout 
navire. 
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CONSTRUCTION. 
Definitions. 

Art. V. _ Le sens a attrihuer aux expres
sions principales, techniques ou autres, con·
tenues dans la Convention elle-meme ainsi 
que dans le present Reglement, sous le 'j'itre 
Construction, est donne ci-apres : 

( 1.) La flottaison en charge est la flottaison 
consideree dans ia determination du compar
timentage. 

(2.) La longueur du navir_e est la longueur
extreme, mesuree au niveau de la flottaison 
en charge. 

(3.) La largeur du navire est la largeur 
extreme hors memhrures, mesuree au niveau 
de la flottaison en charge ou au-dessous de 
celle-ci. 

( 4.) Le pont de compartimentage est le pont 
continu le plus eleve jusqu'auquel s'eleveht 
toutes les cloisons e_tanches transversales. 

( 5.-) · La · ligne de surimmersion est -une ligne 
supposee tracee sur le horde, a 76 millimetres 
(equivalant a. 3 pouces anglais) au-dessous 
de l'intersection de la surface exterieure du 
horde avec la surface superieure du pout de 
compartimentage. 

(6.) Le tirant d'eau est la distance verticale 
mesuree entre le dessus de quille, au milieu 
de la longueur, et la flottaison en charge. 

(7.) Le franc-bord est la distance verticale 
mesur6e de la flottaison en charge a la ligne 
de, surimmersion au milieu du navire. 

(8.) Le creitx est la somm~ du tirant d'eau 
et du franc-hord. 

(9.) _La tonture du pout de compartimentage, 
en chaque point, est la distance verticale 
mesuree du livet de ce pout a une ligne parallele 
a la flottaison en charge, passant par ce livet 
au 111ilieu. 

(10.) Le coefficient de finesse a employer, 
s'il en est hesoin, est le rapport entre le volume 
de la carene hors memhrures, limitee a la 
flottaison en charge, et le produit des trois 
dimensions : longueur, largeur, tirant d'eau. 

(11.) La permeabilite d:un espace s'exprime 
par la fraction de cet espace que l'eau est 
su~ceptihle a.'occuper. 

Le volume d'un compartiment qui. s'etend 
au-dessus de la ligne de surimmersion doit 

· etre considere comme limite · a la hauteur 
de cette · 1igne; les volumes s'entendent hors 
membru:res. 

(12.) La tranche des machines s'etend entre 
les cloisons transversales principales etanches 
qui limitent les espaces affectes aux machines 

de propulsion principales et auxiliaires, y 
compris les chaudiere&, s'il en existe. 

Longueur envahissable. 

Art. VI. Pour chaque point de la longueur 
du navire, la longueur envahissahle doit etre 
determinee en tenant compte des -formes, du 
tirant d'eau et des autres caracteristiques 
geometriques du navire corisidere. 

Pour un navire dont les cloisons transversales 
etanches sont limitees par un pout de com
partimentage continu, la longueur envahis
sahle en· un point donne 'est la portion maxi
mum, exprimee en centii\mes; de la longueur 
du navire, ayant pour centre le point· considere 
et qui peut etre envahie par l'eau, dans' 1es 
_ conditio~s hypothetiques definies al' Article VII 
ci-apres, sans que le navire- s'immerge au dela 
de la ligne de surimmersion. 

Pour ·uu navire dont' f01ites les cloisons 
etanches transversales ne s'elevent pas jusqu'a 
un seul et meme pout continu, les -longueur~ 
envahissahles doivent etre determinees de 
maniere a assurer a ce navire, dans toutes les 
conditions possibles d'assiette apres avarie, 
une securite au mains equivalente a celle qui 
est etahlie pour le· navire dcint toutes les 
:cloisons .se limitent a un. pout continu. 

Permeabilite. 

Art. VII. Les hypotheses visees a !'Article 
VI ci-dessus sont relatiyes aux_ permeabilites 
des volumes en question, limites superieure-
ment a la ligne de surimmersion. -

Daus la determination des longueurs envahis
sahles·, on adopte une permeahilite moyenne 
uniforme pour l'en~emhle de chacune des t_rois 
parties suivantes du navire: 

(1.) Tranche des machines; 
(2.) Portion situee a l'avant de la tranche 

des machines ; 
(3.) Portion situee a l'arriere de la tranche 

des machines. · 
La permeahilite ?- attrihuer a la tranche 

des machines, y compris le v,olume du douhle
fonds ·correspondant,_ est quatre-vingt pour 
cent pour les navires a vape11r. I'our les navires 
munis de moteurs a combustion interne, la 
permeahilite de -'ia tranche_ des. machines est 
quatre-vingt-cinq pour ce,;_t, a moins qu'il 
ne soit prouve par un calcul direct qu'une 
valeur inferieure_ a ce chiffre pent lui etre 
attrihuee; mais en aucun cas le chiffre adopte 
ne pent etre inferieur a quatre-vingt pour cent. 

Les permeahilites a 'attrihuer aux espaces 
situes :l, -l'av;ant et a l'arriere de la tranche 
des machines sont les suivantes : 
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(a.) Soixante pour cent pour les locaux a 
marohandfaes, les soutes a ~harbon perma
nentes et de reserve, les soutes a provisions, 
a bagages et a depeches, les pufts aux ·chaines, 
les tunnels etanches des arbres d'helices et 
des tuyautages, ainsi que les citer'nes a eau 
douce etablies au-dessus du dciuble-fonds. 

La preuve doit etre faite que les espaces 
enumeres ci-dessus sont appropries a leur 
destination et qu'ils y sont reellement affectes. 
La meine permeabilite ne peut, sans autor~
sation de l' Administration, etre attribuee a 
aucun espace non specifie ci-dessus. 

(b.) Quatre-vingt-quinze pour cent pour les 
espaces reserves aux passagers et a l'equipage, 
les coquerons, les cales• servant exclusivement 
de cales a· eau, les double-fonds et tous les 
autres espaces du navire qui ne sont pas 
affectes a l'une des destinations enumerees 
dans le paragraphe· (a) precedent. 

Si une partie d'entrepont, limitee par des 
cloisons metalliques transversales permanentes 
est partiellement affectee au transport des 
passagers, cet espace doit etre considere comme 
affecte en totalite aux passagers ; Jes parties 
d'entrepont qui peuvent etre affectees indiffe
remment aux passagers ou a la cargaison 
doivent, de meme, etre considerees comme 
affectees aux passagers. 

Si, dans chacune des portions avant et 
arriere du navire, au-dessous de la ligne de 
surimmersion, il existe a la fois des espaces 
appartenant aux categories (a) et (b) ci-dessus, 
la permeabilite moyenne, pour la portion 
consideree, est donnee en pourcentage par la 
formule 95-35r, dans laquelle r est le rapport 
entre le volume des espaces de la categorie (a) 

et le volume total de la portion consideree 
du navire. 

Longueui· admissible des Compartiments.· 

Art. VIII. (1.) La longueur maximum ad
missible, pour un compartiment ayant son 
centre en un point quelconque d'un navire, 
se deduit de la longueur envahissable (Article 
VI) en multipliant celle-ci par un facteur 
approprie dit facteui· de cloisonnement. 

(2.) Ce facteur de cloisonnement depend de 
la longueur du navire et, pour une longueur 
donnee, varie selon la nature du service pour 
lequel le navire est prevu. Ce facteur decroit 
d'une fa9on reguliere et continue : 

(a.) a mesure que la longueur du navire 
augmente; 

(b.) a m·esure que, pour une longueur donnee, 
le type du navire s'eloigne du type mixte 

,,passagers marchandises", pour se rapprocher 
du type essentiellement affecte au transport 
de passagers. 

(3.) Pour chacun des deux types de navires 
vises dans le present article sous (2) (b ), la 
variation du facteur de cloisonnement peut 
etre figuree par une courbe dont les coordorinees 
representent les longueurs du navire et les 
valeurs du facteur; le tableau suivant definit 
certains points de deux courbes qui corres
pondent respectivement, savoir : 

La courbe la plus elevee, aux exigences 
minima pom le type mixte ; 

La courbe la plus basse, aux exigences 
minima pour le type a passagers .. 

A. 

1,00 . 
0,90 . 
0,84. 
0,65. 
0,50. 
0,39. 
0,34. 

Tableau. 

B. C. 

I
; Equivalant\ Equivalant 
Metres. en Pieds 'Metres. en Pieds 
I anglais a anglais a 
I 90 295 79 259 

. I 114 374 87 285 

. 123 404 93 305 

. 149 489 116 380 

. 174 571 149 489 
· I 213 699 209 685 
. 274 899 274 899 

La. colonne A indique les valeurs maximai 
admissibles pom' le facteur de cloisonn_ement 
correspondant aux longueurs donnees dans les. 
colonnes B et C. 

La colonne B est applicable aux navires du 
type mixte ,,passagers-marchandises"; la co
lonne C est applicable aux navires essentielle
ment affectes au transport des passagers. 

(4.) Pour une longueur donnee, la valeur 
du facteur de ·cloisonnement correspondant a. 
un navire de type intermediaire aux deux 
extremes limites, sera comprise entre les valeurs 
du facteur determinees par les deux courbes. 
mentionnees ci-dessus, et sera fixee automati
quement, suivant un criterium de service; 
ce criterium £era l'objet d'etudes ulterieures. 

Art. IX. (1.) Quand le facteur de cloison
nement est egal ou inferieur a 0,50, ce facteur 
peut etre double pour donner en un point 
quelconque du navire la longueur globale de 
deux conipartiments adjacents, mais, dans 
chaque paire de compartiments, la longueur du 
plus court ne peut etre infer_ieure au quart 
de la longueur globale ainsi obtenue. Si l'un 
des deux compartiments adjacents fait partie
de la tranche des machines, et si la portion 
du navire qui comprend l'autre compartinient 
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presente une permeabilit~ differente de quatre
v:ingt pour cent, les longueurs correspondantes 
doivent etre ramenees aux· valeurs convena
bles par l'application d'une correction appro
priee. 

(2.) En aucun cas, la longueur d'un com
partiment ne peut depasser v:ingt-huit metres 
(equivalant :i 92 pieds anglais). 

(3.) Quand le facteur .de cloisonnement 
est compris entre 0,84 et 0,50, la longueur 
globale des deux premiers compartiments a 
partir de l'etrave ne doit pas etre superieure 
a la longueur envahissable a l'extremite avant 
du navire, et la longueur du second de ces 
compartiment doit etre au plus egale a la 
longueur adinissible en vertu de l' Article VIII 
ci-dessus, et non iuferieure a trois metres 
(equivalant a 10 pieds anglais). 

(4.) Quand la longueur du navire est corn
-prise entre 213 metres (equivalant a 699 pieds 
anglais) et 251 metres (equivalant a 823 pieds 
anglais), la longueur envahissable a l'extre
mite avant doit etre au moins egale a vingt 
pour cent de la longueur du navire, et il ne 
pent Y avoir moins de trois compartiments 
sur une distance, mesuree a partir de l'etrave, 
au plus egale a· la longueur envahissabie 
precitee et non inferieure a vingt pour cent de 
la longueur du navire. 

(5.) Quand la longueur du navire atteint 
OU depasse 251 metres (equivalant a 823°pieds 
anglais) la regle precedente est applicable 
sous reserve de remplacer : trois comparti
men ts et vingt pour cent, par: quatre compar
timents et vingt-huit pour cent. 

( 6.) II pent exister une niche dans une cloison 
transversa,Ie, a condition qu'elle se trouve a 
une distance suffisante de la muraille. 

Lorsque le facteur de cloisonnement est 
superieur a 0,50, des bafonnettes ne sont pas 
admises dans les cloisons transversales princi
pales des navires auxquels l'Article VIII est 
applicable, ·a moins qu'il n'existe un cloison
nement supplementaire assurant la meme 
securite que des cloisons planes. En aucun 
cas,- dans une cloison formant bafonnette, la 
longueur totale des ressauts ne pent depasser 
deux centiemes de la longueur du navire, plus 
trois metres (equivalant a 10 pieds anglais). 

(7.) Les volumes admissibles pour chacun 
de deux compartiments adjacents determines 
suivant !'Article VIII et le present Article 
ne peuvent, en aucun cas, etre affectes par 
!'existence de niches ou de ressauts dans la 
cloison qui les separe. 

Art. X. Si un navire presente un degre de 

securite superieur a celui que prescrivent les 
Articles VIII et IX. ci-dessus, et que l'arma
teur demande qu'il en soit fait mention sur le 
certificat de seourite, conformeme~t a !'Article 
17, alinea 4, de la Convention, cette demande 
doit etre accompagnee de tous les renseigne
ments necessaires pour en etablir le bien-fonde. 

En pareil cas, cette mention constate que 
le compartim.entage est ·egal ou · superie;ir_ a. 
celui prevu pbur un navi:re de meine longueur, 
appartenant a la categorie ·visee dans la colonne 
C du tableau de I' Article VIII ci-dessus ; la 
mentiori indique en 01:itre quelle. _serait la lon
gueur du navire, appartenant a cette der
niere oategorie, et pour lequel la valeur regle
mentaire du facteur de cloisonnement est 
preoisement egale a o~lle qui a ete employee 
pour le oompartimentage du navire en question. 

Les longueurs et facteurs oorrespondants. 
qui ne figurent pas explicitement dans les 
colonnes C et A respeotivement du tableau de 
!'Article VIII, sont obtenus par interpolation. 

Oloisons d' abordage et Oloisons limitant la 
Tranche des Jl:l achines. 

Art. XI. II doit exister a l'extremite avant 
des navires une cloison d'abordage s'elevant 
jusqu'au pont de compartimentage ; sur les 
navires a superstructure continue, oette cloison 
doit s'elever jusqu'au ·pont le plus eleve. La 
distance, mesuree a la flottaison en charge, 
de oette cloison a l'etrave ne doit pas etre 
_inferieure a cinq pour cent de la longueur du 
navire. 

II doit exister egalement une cloison a 
l'extremite arriere et des cloisons aux extre
mites de la tranche des ma-chines, pour en 
separer les portions du navire affectees aux 
passagers et aux marchandises; toutes· ces 
cloisons doivent s'elever jusqu'au pont de 
compartimentage. La cloison. de l'extrt\mite 
arriere peut toutefois etre arretee au-dessous 
de ce pant, sous la double reserve que cette 
cloison s'eleve au moins jusqu'au premier pout 
au-dessus de la flottaison en charge et que ce 
pont forme plafond horfaontal etanche depuis 
la cloison en question jusqu'a l'etambot; en 
aucun cas, neanmoins, la securite du navire, 
au regard du compartimentage, ne doit se 
trouver diminuee de ce fait.' 

Oloisons -d'incendie. 

Art. XII. Des oloisons incombustibles doi
vent subdiviser Jes parties· du navire situees 
au-dessus de la ligne de surimmersion, en vue 
d'empecher la propagation du feu. La distance 
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moyenne entre deux: cloisons consecutives de 
l'espece est fix:ee a quarante metres (equivalant 
a 131 pieds anglais) au max:imum. Les niches 
dans ces cloisons doivent etre incombustibles ; 
Jes o·uvertures dans ces cloisons doivent etre 
munies de portes incombustibles. 

Evacuation ;aeB Oompartiments etanches. 

Art. XIII. (1.) Daus Jes parties du navire 
affectees aux: passagers et a !'equipage, tout 
compartiment etanche doit etre pourvu d'une 
echappee offrant aux: personnes un moyen de 
retraite praticable. 

(2.) Chaque ohambre de .machine, chaque 
chauf!erie et chaque tunnel d'arbre doit etre 
pourvu en tout cas d'une echappee offrant 
au personnel un moyen de retraite qui• n'ex:ige 
pas la tra versee de portes etanches. 

· Oonstr11ction des Oloisons etanches~Epreuves 
initiates. 

Art. XIV. (1.) Les cloisons etanches doivent 
,etre construites de maniere a pouvoir supporter 
la pression due a une colonnEl d'eau s'elevant 
jusqu'a la ligne de surimmersion, avec une 
marge de resistance convenable. 

(2.) Lorsqu'une cloison forme bafonnette 
ou presente des niches, ces parties doivent 
etre aussi etanches et presenter la meme resi
stance que les parties avoisinantes de la cloison. 

Au passage de membrures on de barrots 
au travers d'un pout ou d'une cloison etanche, 
l'etancheite doit etre assuree par des pieces 
forgees et matees, on bien coulees et fix:ees 
avec interposition de mastic de fer, a l'ex:clusion 
de remplissages en bois on en ciment. 

(3.) L'essai par remplissage des comparti
ments principaux: n'est pas obligatoire. Un 
ex:amen complet des cloisons doit etre fait par 
un ex:pert agree ; cet ex:amen doit etre complete 
dans. tons Jes oas par un essai a la lance. 

(4.) Les compartiments ex:trilmes de l'avant 
et de l'arriere du navire doivent iltre soumis 
a un essai de remplissage sous la presaion d'une 
oolonne d'eau s'elevant jusqu'a la ligne de 
surimmersion. 

Les double-fonds, les cales a eau et tons les 
compartiments destines a contenir des liquides 
doivent etre soumis a un essai de remplissage 
.sous la pression d'une colonne d'eau s'elevant 
jusqu'a la f!ottaison en charge, sans que la 
hauteur de cetto colonne d'eau au-dessus du 
plafond puisse etre inferieure a 2,44 metres 
( 8 pieds anglais). 

(5.) Aucune modification ne pent iltre 
apportee dans la structure d'une cloison, 

· 1914-. 

posterieurement a !'inspection, sans autori
sation de-I'Administration . 

.(6.) Toutes. les prescriptions, relatives ai:tx: 
cloisons etanches transversales principales 
sont applicables, dans la mesu're du possible; 
aux: oloisons ·longitudinale·s. 

Ouvertures pratiquees dans les Oloisons 
etanches. 

Art. XV. (1.): Le nombre des · ouvertures 
pratiquees dans les cloisons etanohes doit 
etre reduit au minimum compatible avec les 
dispositions generales et la bonne ex:ploitation 
du navire ; ces ouvertures · doivent etre pour• 
vues de dispositifs de fermeture satisfaisants. 

(2.) II ne pent ex:ister ni porte, ni vanne, 
ni trou d'homme, ni aucun orifice d'acces : 

(a.) dans la cloison etanche d'abordage, au
dessous de la ligne de surimmersion ; 

(b.) dans les cloisons transversales etanches 
separant un local a marohandises d'un local a 
marchandises contigu ou d'une soute a charbon 
de reserve, sauf ex:ceptions specifiees au ·para• 
graphe (6) ci-apres. 

(3.) Da:qs la tranche des machines, ex:clusion 
faite des portes des soutes a charbon et des 
tunnels d'arbres, il ne pent ex:ister qu'une 
porte de communication dans chaque cloison 
transversale principale ; toutefois, s'il y a 
plusieurs tunnels d'arbres distincts, chaoun 
d'eux: pent etre muni d'une porte d'acces. 

S'il ex:iste un tunnel avant pour la circulation 
des personnes ou pour le passage des tuyau
tages, ce tunnel doit etre pourvu d'une porte 
etanche. 

(4.) Ne sont admises que les portes a ·char
nieres et les portes a glissieres ou toutes autres 
d'un type au moins equivalent, a l'ex:clusion 
des portes montees simplement sur boulons. 

Les portes a charnieres doivent ·etre pour
vues de loquets commandes par des leviers 
manceuvrables des deux: cotes de la clciison. 

Les portes a glissieres peuvent etre a depla
cement vertical ou horizontal. Celles qui sont 
actionnees uniquement a bras doivent pouvoir 
etre manceuvrees sur ·place et, en outre, d'u-n 
point accessible situe au-dessus de la ligne de 
surimmersion; celles qui comportent l'emploi 
d'une energie mecanique doivent pouvoir 
etre manceuvrees : 

(a.) mecaniquement de la timonerie; 
(b.) a bras, sur place et d'un point acces

sible au-dessus de la ligne de surimmersion. 
· Est assirnilee a une porte employant l'energie 

mecanique, toute porte munie d'un frein a 
cataracte ou de tout dispositif equivalent, 

41 
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susceptible d'etre liberee d'un point vo1sm. 
de la ti.monerie, et, une fois liberee, se formant 
sous l' effet de son propre po ids . · 

: egalement exige pour les portes etablies au 
I passage des conduits de refrigeration des 
1 cales a marchandises, si ces conduits traversent 

(l;i.) ·Les porte!! etanches des soutm, a charbon· 
doivent etre pourvues ·d'ecrans, ou · autres 
·dispositifs ayant pour . effet d'empecher le 
charbon .de faire obstacle a leur fermeture. 

(6.) 'Des portes etanches a charniere3 peuvent 
etre admises dans les parties du navire affectees 
aux passagers et a !'equipage, ainsi que dans 
lEJs locaux de service, a condition· qu 'elles 
soient etablies au-dessus d'un pout dont la 
surfac!)' inferieure, · a son point le plus bas 
en abord, se .trouve au moins a 2,13 metres 
(7 pieds anglais) au-dessus d·e la· flottaison 
en charge ; oes portes ne sont pas autorisees 
dans ces parties et locaux du navire au-ucssous 
d'un tel pout. 

Des portes etanches a. charnieres d'un type 
particulierement robusta peuvent etre admises 
d.ans, des cloisons d'entrepont separant deux 
locaux a march and ises, a condition que ces 
portes se trouvent au-dessu~ de la flottaison 
en charge. Elles doivent ehre fcrmees a• l'aide 
d'un mecanisme efficace avant l'appareillage 
et ne pas etre ouvertes pendant la navigation. 

Toutefoio, ii ne pourra etre admis de portes 
etanches a charnieres, meme aux extremites 
du navire, dans un entrepont a marchandises 
pour. la .region centrale ·duquel ces portes 
seraient interdites .. 

(7.) Toutes les autres portes etanches doivent 
etre des portes a glissieres. 

(8.)-(a.) Toutes les portes etanches situees 
au-dessous de la flottaison en charge doivent 
pouvoir etre fermees simultanement et contro
lees d'un poste unique situe dans la timonerie 
ou au voisinage immediat de celle-ci ; la fer. 
metnre simultanee de ces portes doit etre 
precedee de !'emission d'un signal a.vertisseur 
sonore. Toutefois cette obligation ne vaut 
que pour les na vires dans lesquels les cloisons 
transversalas principales etanches de la tranche 
des machines sont munies, a un niveau voisin 
du parquet dt chauffe, de portes etanches 
en nombre superieur a cinq; les portes etanches 
d'acces · aux tunnels n'entrent pas en compte. 

(b,.) S'il existe, entre les soutes a charbon 
des 6nt.reponts au-dessous du pont de com
partimentage, des portes etanches qui doivent, 
a la mer, etre occasionnellement ouvertes pour 
l'arrimage du charbon, l'emploi d'une energie 
mecanique est exige pour le manamvre de ces 
portes. L'ouverture et la fermeture de ces portes 
doivent etre mentionnees au Journal de bord. 

(c.) L'emploi d'une energie mecanique est 

plus d'une cloison transversale priMipale' 
etanche; et si les seuils ·de ces portes ·ne sont 
pas situes a plus de 2,13 metres (7 pieds anglais) 
au-dessus de la flottaison en charge. 

(9,) L'emploi de panneaut demontables 
n'est tolere· que dans la tranche des machines. 
Ces panneaux · doivent toujours etre en place 
avant l'appareillage; -ils ne peuvent etre enleves 
en cours de navigation, si ce n'est en cas 
d'imperieuse necessite. Les pr6cautions 11eces
sai,es doivent etre prises pour retablir la 
parfaite etancheite ·du joint: 

(10.) Toutes les portes etanches doivent 
etre fermees en cours de navigation ; il nt peut 
etre deroge a cette regle que lorsque les besoins 
du service !'exigent; toute porte ouverte 
doit pouvoir etre ·fermee immediatemcnt. 

(11.) Si des conduits de tirage force ou des 
coursives de communication pour le personnel, 
notamment. entre le poste de !'equipage et les 
chaufferieo, ou tous autres passages. similaires, 
traversent des cloiscins transversales princi
vales, ces conduits, coursives ou passages 
doivent etre mnnis des portes etanches ou 
autres dispositifs equivalents, necessaires pour 
retablir l'integrite de l'etancheite de la cloison. 

(12.) Si des tuyautages, des conducteurs 
electriques, &c., traversent·des cloisons etanches 
transvernales' au-desso ,s de la ligne de surim
mersion, des dispositions doivent etre prises pour 
assurer l'integrite de .l'etancheife de la cloison. 

(13.) Le nombre des- vannes etablies dans 
les cloisons etanches doit etre reduit au mini
mum. Les vannes ne sont admises qu'en des 
eridroits sufilsamment accessibles en tout 
temps pour que l'on puisse s'assurer de leur 
bon etat d'entretien ; elles doivent etre solide
ment construites, soigneusement montees et 
periodiquement visitees. Les vannes doivent 
pouvoir ·etre manceuvrees d'un endroit acces
sible situe au-dessus de la ligne de surim
mersion et leur mecanisme doit comporter un 
dispositif indiquan t si la vanne est ou verte 
OU fermee. 

Ouve,-tures dans la .M uraille. 

Art. XVI. (1.) (a.) Au-dessous d'un pont 
dont la surface inferieure a son point le plus 
bas en abord se trouve a moins de 2,13 metres 
(7 pieds anglais) au-dessus de la flottaison en 
charge, ii ne peut etre etabli que des hublots 
fixes; 

(b.) Toutefois des hublots a ouvrir peuvent 
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etre etablis dans les entreponts vises au para
g'raphe (a) ci:dessus, s'il 'est satisfait · au:x: 
conditions suivantes : 

- oes hublots do.ivent etre fermes d'une 
fa9on etanche et· a cle avant l'appareillage; 

- ces hublots ne doivent pas etre ouverts 
en cours .de n~vigation ; 

- mention au journal de bord doit .. etre 
faite des heures au:x:quelles c~s hublots auront 
ete ouverts d_ans le port et fermes a cle ava:nt 
l'appareillage; 

- ces hublots doivent etre tels qu'il, soit 
pratiquement impossible a toute personne, 
de Jes ouvrir sans autorisation du capitaine: 

(e.) Les hub lots etablis dans Jes entreponts 
vises au paragr_aphe (a) ci-dessus doivent. etre 
munis de tapes metalliques efiicaces. 

(2.) Des hublots a ouvrir peuvent etre 
etab!is au-dessus du pont defini au paragraphe 
1 (a) du. present Article, e:x:cepte dans Jes 
locau:x: affe,ctes e:x:clusivement au . transport 
de marchandises ou de charbon. 

(3.) Aucun hubl~t ne peut etre etabli dans 
Jes locaux affectes e:x:clusivement au transport 

-de marchandises. ou _de charbon. 
(4.) Tons Jes hublots qui sont inaccessibles 

pendant le voyage doivent etre munis de 
tapes metalliques, efiicaces et ie hublot . ainsi 
que la tape doivent etre tenus fermes pendant 
la navigation. 

(5.) Aucun hublot a ventilation ~utomatique 
ne peut etre etabli dans la :muraille du navire 
au-dessous de la ligne de surimmersion .. 

(6.) Les prises d'eau et decharges dans la 
muraille doiv'ent etre disposees de fa9on a 
empeoher toute introduction accidentelle d'eau 
dans le navire. 

(7.) Le nombre des dalots, tuyau:x: de de
charge et autres dispositifs similaires com
p~rtant une ouverture dans la muraille, doit 
etre reduit au minimum, soit en utilisant 
chaque orifice de decharge pou~ le plus grand 
nombre p~ssible d'installations, soit de toute 
autre maniere satisfaisante. 

. (8.) Les decharges a la coque, dont !'orifice 
interieur se .trouve au-dessous de la ligne de 
surimmersion, doivent etre munis de dispo
sitifs efficaces et accessibles empechant l'eau 
de s'introduire dans le navire. On peut ·em
ployer · soit une soupape manoouvrable a 
distance, soit deu:x: soupapes ordinaires dont 
l'une est toujours accessible; les organes de 
manoouvre a distance et Jes soupapes· ordinaires 
ne sont consideres comme accessibles que 
s'ils se trouvent au-dessus du pont vise ·au 
paragraphe 1 (a) du present Article. 

. (9.) Les coupees," portes de chargement et 
sabords a charbon ne peuvent en aucun cas 
etre etablis au-dessous d·e la flottaison en charge; 
ils ne sont pas _autorises, meme vers Jes e:x:tre
mites ·du navire, dans un local au-dessous de 
l'entrepont le plus bas pour la region centrale 
duquel i!s -sont admis. 

(10.) Les coupees, portes d·e chargement et 
sabords a charbon situes au-dessous de la 
ligne· de surimmersion doivent etre efiicacement 
fermes et assujettis ava'nt l'appareillage; 
ils doivent re'ster fermes pendant la riavigation-

(11.) Les orifices interieurs des · deversoirs 
a escarbilles, saletes, &c., ne sont pas admis 
au-_dessous du p_ont vise au paragraphe 1 (a) 
du present Article; ils. peuvent l'etre au dessus 
de ce pout s'ils sont pourvus de couvercles 
installes a la satisfaction de I' Administration. 
Ces couvercles doivent etre etanches s'ils 
sont etablis au-dessous de la lig'ne de surim
mersion ;' ils doivent etre disposes de maniere 
que · des corps etrangers ne puissant faire 
obstacle a leur fermeture. Cetta fermeture 
doit presenter au moins Jes memes· commo
dites et les memes garanties que Jes fermetures 
des portes et·anches ot des hublots. 

Oonst·ruetion et Epreuves des Portes et,anches, 
H1tblots, &e. 

· Art. XVII. (1.) Les dispositifs adoptes ainsi 
qi.le Jes materiaux utilises pour la construction 
des portes etanches, hublots, coupees, sabords 
a charbon, portes de chargement, soupapes, 
tuyau:x:, deversoirs a escarbilles et a saletes 
doivent repondre aux e:x:igences de l'Admini·: 
stration. 

(2.) . Les portes etanches doivent etl'e sou
mises a un essai hydrostatique sous une pression 
egal~ a la ·pression qui est reglementaire pour 
la partie correspondante de la cloison. Cet essai 
doit etre fait soit avant, soit apres mise en 
place de la _ porte a bord, mais en tout cas 
avant l'entree en service du navire. 

. Construction, des Pants· etanehes, Tamqours,: 
&e.-Ep1:euves initiales. 

Art. XVIII. (1.) . Les ponts etanches, tam
bours et conduits de ventilation cloivent 
presenter une resistance- egale a . cello des 
parties avoisinantes des cloison·s etanch·es. 
Les procedes employes poi1r assurer l'etaMheite 
de cies elements, ainsi que Jes dispositifs adoptes 
po'ur les ouvertures qui y sont praticj_uees, 
doivent repondre aux exigences de l'Admini-· 
stration. ·Lorsqu'il ·est fait usage 'd'obturateurs 
etanches · pour · ces ouvertures, ils doivent 

41* 
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etre mis_en place avant l'appareillage et rester 
fermes pendant la navigation. . 

(2.) Les pouts etanches et Jes tam_bours 
doivent etre soumis a une epreuve d'etanoheite 
a la lance apres leur construction ; l' essai des 
pouts peut etre effeotue en Jes couvrant d'eau. 
Les conduits de ventilation et Jes tambours 
etanches doivent s'elever au moins jusqu'au 
niveau de la ligne de surimmersion. 

(3.) Aucune modification ne peut etre ap: 
portee dans la structure d'un pont etanche, 
d'un tambour ou d'un conduit de ventilation,. 
posterieurement a !'inspection,_ sans autori
sation de !'Administration. 

1W anoeuvres et Inspections periodiques des 
Portes etanches, &c. 

Art. XIX. Dans tout navire defini al' Article_ 
2 de Ja Convention, ii doit etre procede perio
diquement, en cours de navigation, a des 
exercices de manceuvre des organes de fer
meture etan:che des portes, hublots, dalots, 
soupapes, deversoirs a escarbilles et a saletes. 
Un exercice complet doit avoir lieu avant 
l'appareillage, un deuxieme a la mer, le plus 
tot possible, et d'autres ensuite pendant la 
navigation, a raison d'un au moins par semaine; 
toutefois, Jes portes dont la manceuvre com
porte l'emploi d'une energie mecanique et 
Jes portes a charnieres des cloisons transver
sales principales doivent etre manceuvrees 
quotidiennement, lorsqu'elles sont utilisees 
a la ·mer. 

Les portes etanches, y compris Jes meca
nismes et Jes indicateurs qui s'y rapportent, 
ainsi que Jes soupapes dont la fermeture est 
necessaire pour assurer l'etancheite d'un com
partiment doivent etre periodiquement inspec
tees pendant la navigation, ·a raison d'une 
fois au moins par semaine. 

Mentions au Journal de Bord. 

Art. XX. Dans tout navire defini a !'Article 2 
de la Convention, Jes portes a charnieres, 
panneaux demontables, hub!ots, coupees, portes 
de chargement, sabords a charbon, et autres 
ouvertures, qui doivent rester fermes pendant 
la navigation, en application des regles prece
dentes, doivent etre fermes av'antl'apparei!lage; 
mention doit etre faite au journal de bord 
des heur~s auxquelles tous ces organes auront 
ete fermes, et des heures auxquelles auront 
ete ouverts ceux dont le present Reglement 
permet l'ouverture. 

Mention de tons Jes e:x:eroices et de toutes 
les inspections prescrits par l'Article XIX 

ci-dessus doit etre faite au journal de bord ; 
toute defectuosite constatee -y est explicite
ment notee. 

Double-Fonds. 

Art. XXI. (1.) Les navires dont la longueur 
est au moins egale a 61 metres (equivalant 
a 200 pieds anglais)_ et inferieure a 76 met_res 
(equivalant a 249 pieds anglais) doivent e~re 
pourvus d'un double-fonds allant au moms 
de !'avant de la tranche des machines jusqu'il. 
la cloison du coqueron avant ou aussi pres 
que possible_ pratiquement de cette cloison. 
. (2.) Les navires dont la longueur est au 
moins egale a 76 metres (equivalant a 249 
pieds anglais) et inferieure ~ 91,~0 m e~res 
(equivalant a 300 pieds angla1s) do1vent etre 
pourvus de double-fonds au moins en dehors 
de la tranche des machines. Cos double-fonds 
doivent aller a ]'avant et a l'arriere ·jusqu'aux 
cloisons des coquerons ou aussi pres que 
possible pratiquement de ces cloisons. · , 

(3.) Les navires dont la longueur est egale 
OU superieure a 91,50 metres (equivalant a 
300 pieds anglais) doivent etre pourvus au 
milieu d'un double-fonds s'etendant entre les 
cloisons des coquerons ou s'approchant autant 
que possible pratiquement de ces cloisons. 

(4.) Le double-fonds des navires dont la 
longueur depasse 91,50 metres (equivalant a 
300 pieds anglais) doit se prolonger laterale
ment vers la muraille . de maniere a proteger 
les bouchains. 

(5.) Dans Jes navires dont la_ longueur est 
superieure a 213 metres (equivalant a 699 
pieds anglais) le double-fonds doit s'elever en 
abord au-dessus du dessus de quille ·a une 
hauteur au moins egale au dixieme de la largeur 
au fort; cette disposition doit s'etendre sur 
la moitie au moins de la longueur du havire 
au milieu, ainsi que sur !'avant jusqu1a la 
cloison du coqueron. 

(6.) Les puisard~ etablis dans -le double
fonds pour recevoir·les aspirations des pompes 
ne doivent pas avoir une profondeur superieure 
a la moitie de la hauteur du double-fonds 
a l'endroit considers. Des puisards s'etendant 
jusqu'a la coque peuvent etre admis a l'e,ctre
mite arriere des tunnels des navires a helice. 

jJforche ari·iere. 

Art. XXII. La puissance de marche arriere 
doit etre su:ffisante pour assurer au navire 
des aptitudes de manceuvre convenables en 
toutes circonstances. 
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Appareil a gouverner auxiliaire. 

Art. XXIII. Les navires doivent etre munis 
d'un appareil a gouverner auxiliaire, ' qui 
peut etre d'une priissarice fo.ferieure ii; ce!le 
de l'appareil principal;. i1 n'est pas ·exige que 
cet appareil auxiliaire soit a'ctionne ·· par la 
vapeur ou toute autre energie mecani,que. , 

1 nspections initiates et subs.equentes des N avii-es. 

· Art. XXIV. Pour tout navire · defini a 
I' Article 2 de laiCoriverition,' il doit etre proced~ 
au- moins' -aux operations de-controle-suivantes, 
defiriies a ,i'Article XXV ci-apres: 

(A.) une inspection pre,alable 'a. la mise en 
Service; 

(B.) des inspections peribdiques, a raison 
d'une daus··1e cou'rant de· chaque annee; . 

(C:) des inspections· supplementaires occa
sionne!les. 
- Art: _XXV. ·Les inspections visees dans 

l' Article precedent doivent ' s'effectuer dans 
Jes conditions suivantes : 

(A:) L'inapection prealable a -la mise en 
service comporte un -examer\ compiet de · la 
coque, des· appareils mecaniques et des a'[>: 
paraux, notamment une visite a·sec de la' carene 

'ainsi qu'une visite exterieure . · et -interieure 
des chaudieres. 

Cette inspection doit perniettre de se ·rendre 
compte que le navire repond completement, 
aux points de vue des dispositions generales, 
des materiaux et echantillons de. la coque, 
des chaudieres et de leurs accessoires, des ma
chines principales et auxiliaires, des engins 
de sauvetage et des autres apparaux, aux 
prescriptions de la presente Convention ainsi 
qu'aux exigences des reglements de detail 
edictes par le Gollvernement. de 1'11:tat contrac
tant dont il depend, pou~ les ·uavires afj'ectes 
au service auquel le navire est destine. L'in
spection doit egalement permettre de se rendre · 
compte que le navire et ses apparaux sont d'une 
executfon· satisfaisante -~ tons egards. 

(B.) Une inspection periodique comporte un 
examen d'ensemble de la coque, des chaudieres, 
de la maohinerie et des apparaux, notamment 
une visite a. sec de la carene. Cette inspe,;tion 
doit permettre de se rendre oompte que ·1e 
navire est, au point de vue de la coque, des 
chaudieres et accessoires, des machines prin
cipales et auxiliaires ainsi que des engins de 
sauvetage et autres apparaux, dans un, :etat 
satisfaisant et approprie au service auquel 
il est destine, et qu'il repond en out:re aux 

~ prescriptions de -}a· presente Convention• et aux 

exigences des reglements de detail edic'tes 
en consequence par I~ Gouvernement de l'Etat 
dont releve le navire. 

(C.) . Une. in_spection ger,,e~ale o'.u pa;·tidle, 
suivant le cas; 'doit litre faite ·chaque fois qu'il 
se prod11it un accident ou qu'il se revel!c) un 
defaut affectant soit la securite du navire, soit 
l'integrite ou l't:i~cacite,des engins de sauvetage 
ou des autres apparaux; il en est de meme 
chaque fois que le navire ll> subi une reparation 
ou que des parties importantes en ont ete 
renouyelees. · L'inspection doit permettre de 
se rendre compte que les reparations necessaires: 
OU fas· renouvellemer\ts ont ete effectues dans 
de bonnes conditions, que les materiaux utilises, 
ahisi q;;e, les procedes d'execution employtls, 
cl,onnent toute satisfaction, et que le navire 
repond a .tous, egards 'aux prescriptions de la 
p~6se~te Conve~tion . et aux exigences des 
reglements de detail· edictes en consequence 
par le Gouvernemerit de l'Etat dont releve 
I~- navirEl, - :. . . . , · .. 

Art. XXVI. Les.reglements de detail, vises 
a !'Article XXV qui precede, fixent notamment 
la pression d'epreuve des essais·hydrostatiques 
ainsi ·que les intervalles admissibles entre demc 
essais conseoutifs, applicables aux chaudieres 
principales ···et ·auxiliaires, leurs accessoires, 
tuyautages de vapeur, reservoirs· a haute 
pression, reservoirs a combustible liquide 
pour moteurs a• combustion· interne. 

·Les chaudieres principales et auxiliaires; 
leurs accessoires, · 10s reservoirs divers et .les 
tuyautages de vapeur de plus de ·cent-deux 
millimetres· (4 pouces anglais) de diametre, 
doivent subir avec succes une epreuve·hydro
statique avant Ieur mise en service et, en outre; 
des epreuves peri~diques. . . 

En ce qui concerne Jes chaudieres, -l'epreuve 
initiale et Jes epreuves subsequentes out lieu 
dans Jes conditions suivantes : 

La pression effective d'epreuve . doit etre 
au moins egale a une fois et demie la pression 
effective de r6gime; toutefois. ii n'est pas 
exige que la surpression d' epasse cinq kilo
grammes par centimetre carre. Si· la pression 
de l'epreuve initiale ne depasse pas de plus de 
cinq kilogrammes par centimetre carre la 
pression de regime, l'intervalle ·de temps 
maximum, admissible entre dame essais con
secutifs, est de -deux annees ; ·cet .intervalle 
peut etre plus long lorsque la pression de,, 
l'epreuve initiale depasse la limite preoedente ·; 
en aucun cas, toutefois, cet intervalle ne 
doit depasser six annees, et ce delai extreme 
n'est applicable qiJ.e si la pression de l'essai 
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initial atteint une valeur double de la pre~sion 
de regime. 

ENGINS DE SAUVETAGE ET MESURES 
OONTRE L'INCENDIE. 

Types reglementaires d' Embarcations., 

, Art. XXVII. Les types reglementaires 
d'embarcations' sont classes' conime 'suit : · · 

Categode. 

1. 
(Borde entiere
·m_ent rigide) .. 

2. 
(Borde partielle
ment repliable) 

·1 · ci I aLsl u.i ;a 
Type .. 

I 
AB Ouverte·. Flotteurs inte

rieurs exclusivement. · 
Ouverte. Flotteurs inte-

1 

rieurs et exterieurs. 
C Ponton. Pont sureleve en 

abord; fargues fixes 
etanches.. .. . . 

A Ouverte. Partie superi
eure du bo~e repliable. 

B Ponton. Pont sureleve en 
abord ; £argues, replia
bles etanches. . 

C Ponton. Pont cmitinu; 
fargues repliable's etai:t
ches. · 

•. Les embarcations. ii. moteur peuvent etre 
admises, ,. si- elles satisfont•,· aux- . conditions 
requises pour · la premiere categorie, mais 
seulement jusqu'a concurrence d'un: nombre 
limite, qui sera determine par chaque Gouver
nement dans ses reglements particuliers. 

On ne pourra· approuver d'.embarcation .. si 
le tJ pe presente n'a pas une flottabilite assuree 
sans· aucun ajustement prealable · d'une des 
parties principales de la coque, et une.capacite 
cubiqU:e au moins egale a 3rn3, 500 (equivalant 
a 125 pieds cubes anglais). • 

. En,barcationa do ia PremieitP Oatego:ie. 

Art. XXVIII. Les conditions auxquelles 
doivent sat-isfaire les t.,pes_ reglementaires 
d'embarcations de la premiere categorie sont 
Jes suivantes : 

IA. Embarcations ouviwtes . avec flotteurs 
intirieurs · 'exclusiVement. 

, La flottabilite d'une embarcation en . bois 
de ce t;ype , doit. etre· assure" par des. caissons 
a air etanches ayant un volume total au moins 
egal au dixieme de la capacite cubique de 
l'embarcation. · 

. La flottabilite d'une embarcation metallique 
de ce type, ne doit pas .etre inferieure a celle 
exigeii ci-dessus pour l'embarcation · ·en- b_ois 
de meme· capacite cubique; le volume des 
caissons a air etanches doit etre etabli en. conse
quence, 

ln. Embarcations ouvertes avec flott~urs 
interieurs et exterieurs: 

La flottabilitt\ interi~ure d'une embarcation 
en boi~ de ce type d·oit ~tr~ assu;ee par des 
caissons .a air etanches .ayant un vol,ume total 
au moins egal a sept_ et demi pour r~nt de la 
capacite cubiqu_e de l'embarcation. 

Les flotteurs exterieurs peuvent etre consti
tueir par du liege OU par toute autre ·matiere 
au moins equivalente. Ne sont pas admis 
les· flotteurs dont le remplissag~ est constitue 
par du jonc, du liege en copeaux ou en grains, 
ou par toutes autres substances ii, l'etat de 
deche~s, et sans cohe,sion. propre, non plus que 
Jes flotteurs necessitant une insufflation d'air. 

Lorsque_ les flotteurs . sont BI). liege, leur 
volume, pour une embarcation en bois, ne doit 
pas etre · inferieur aux trente-trois mil!iemes 
de la capacite cubique de l'embarcation.; s'ils 
sont en une ·autre matiere que le Hege, leur 
volume et leur installation doivent etre tels 
que la flottabilite et, la stabilite de l'embar
cation, I).e soient pas inferieures a celles. d'une 
tlmbarcation similaire · pourv.ue de flotteurs 
en liege. 

La, flottabilite d'une emparcat~on me_tallique 
ne doit pas. etre, iuferieure :a celle exigee. ci
dessus pour l'embarcation en bois de meme 
capacite cubique_;,. le _volumlil de~ • caissons 
et ,ceh,ii. ,des flotteurs exteri_eurs doivent etre 
etablis en consequence. , 

lo. · Embarcations-Pontons comportant un pont 
sureleve en abord, ainsi que des· /argues fixes 
etanches, et dans lesqudles les personnes ne sont 

pas logelB SOUS Un pont. 

La partie non . surelevee du p'ont · d'une 
embarcation de ce type doit. presenter une 
surface. non fuferieure a trente pour cent de 
la surface totale. du pout. ·cette pertie non 
siirelevee· doit etre, au-de-ssus de la. flottaison 
en '·charge, d\me hauteur au moins egale ·en 
tous'points a un demi pour cent de la longueur 
de l'embarcation; .cette' liinite .est .portee 'a 
un et demi pmir cent en ce qui concerne les 
extremites.· , ' ' ' . . 

, Le franc-bord d'une emba:rcation de ce type 
doit ·etr~ tel qu'ii lui assure une reserve de 
flottabilite au _moins ~gale ~ 'trente-cinq pour 
cent . 

Embarcations de la Deuxieme Oategorie. 

·Art: ·XXIX.- Les.conditions, auxquelles-doi
vent satisfaire les type.; reglementaires d'em
barcations de la deuxieme categorie sont les 
suivantes ·:, 
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2A. Embarcations oitvertes .ayant _la partie 
superieur,, dit bord'e ·repliable. 

Une em barcation de ce type doit co:inporter 
a la fois des caissons a air ~tanches et des 
flotteurs exterieurs. Leur volume, pour chacune 
des personnes que· l'embircation est apte a 
recevoir, doit etre au moins egal aux valeurs 
suivantes :, 

· j Decimetres/Pieds cubes 
cubes. anglais. 

Caiesom. etanches. . I 43 .,. 1.5 
Flottel1rs exterieurs 

(s'ils sont en liege). 6 0.2 

Le franc-bord minimum ·des embarcations 
de ce type est fixe- suivant leur longueur; 
ii se mesure a mi-longueur de l'embPrcation, · 
et verticalement sur les flancs, depuis le sommet 
de la partie fixe· de ceux-ci jusqu'a la flotta:ison 
en charge. 

Le· franc-bord en •eau douce ne doit pas 
·'etre _inferieur aux chiffres ci-apre~ : 

Longueur de 
.l'Em barcation. 

· I Equivalant 
· Metres. en Pieds 

anglais a 

7,90 
8,50 
9,15 

26 
28 
30 I 

Franc-bord minimum . 

I 
Equivalant 

Millimetres. ep. Pouces 
anglais a 

200 · 1· 
225 
250 I 

8 
9 

10 
·. Le. franc-bord des embarcations de longueurs 

intermediaires s' obtiendra par interpolation. 

2B. Enibarcations-pontons comportant un pant 
., ·. sitreleve ~n ·_abord et des /argues repliables. 

Toutes les conditions imposees aux embar
cations type le sont applicables aux embar
cations de ce type, qui n'en.different que·par 
les £argues. · 

2c. Embarcations-pontons comportant un pont 
continit ainsi que des /argues repliables, et dans 
lesquelles les_ personnes, ne so~t .. pas logeetJ sous 

un pont. 

:i;.le franc-bord minimum des embarcatioris 
de ce type est iridependant· ·de leur longueur 
et fixe uri.iquement· d'apres leur creux; les 
mesrires sont prises a mi-longueur de l'embar
cation, et . verticalement, depuis ·le· s.oiumet 
du pont. en abord· jusqu'au · dessous du galbord 
pour le creux et jusqu'a fa flottaison -en charge 
pour le franc-bord. 

Le franc-bord en .eari douce ne doit pass etre 
inferieur aux c~iffres ci-apres, · qui · sont appli.
cables sans corrections aux embarcations dont 
la tonture moyenne est egale aux trois centiemes 
de leur longueur : 

Creux·de 
-l'Embarcation .. 

lVIilli-· 
metres. 

310 
460 
610 
76Q 

·. IEqui~alant 
en-Pouces 
anglais a 

12 
. 18 

24 
30 

Franc-bord ~inimum. 

lVIilli
·m etres. 

I 
70 
95 

.
. 130 

165 

I

Equi~alant 
en Pouces 
anglais a 

, .Le franc-bord des embar.cations de creux 
intermedi2ires s'obtient par ·-interpolation: 

Si la tonture est moindre que la tonture nor
male ·definie • precedemment, le franc-bord 
minimum s'obtieht en ajoutant.ailx chiffres du 
·tableau la septieme partie de la difference entre 
la tonture normale et la ·moyenne des tontures 
reelles a l'etrave et a- l'etambot; une tonture 
superieur~ a· la tonture normale, -ou 0 le bouge 
du pont, · n'autorisent aucuhe reduction du 
franc-bord. 

. Embarcations . a . moteur. 

Art. XXX. Pour les ·embarcations a moteur 
admises a bord des riavires, .le -volume des 
flotteurs interieure et, le oas echeant. exterieurs 
doit etre etabli en .tenant compte de la diffe
rence entre le poids du moteur· avec ses acces
soires et le poids des. personnes que l'embar
cation serait apte a recevoir en supplenrnnt, 
si le volume occupe par le moteur et ses acces
soires eta1t rend u- .d isponible. 

Embarcations-pcntons. - Evacuation de l'Eau. ·- . ' . . _; . ,, 

Art. XXXI. Toutes les embarcations-pon
tons doiverit etre pourvues de dispositifs effi
caces assurantTevacuation rapide de:l?eau:du 
pont. 

·Les orifices .etablis. a cet effet,,doivent etre 
tels que l'eau ne puisse penetrer dans-l'embat
cation par .cette voie quahd ils sont submerges 
par• intermitt,ences; · leur • n'ombre .. et -Ieu:rs 
dimensions doivent faire l'objet d'une deter
mination ·experimentale pour . chaque · type 
d' em barcation. 
, :Pour • cet essai; · l'embarcation-ponton sera 
chargee· d'un poids' de fer egal ·a· celui de son 
chargement reglem·entaire en · petsonnes :,et 
en equipement. 
. ·· Dans. · le cas d'une · emba.rcation · de_ .8:i:iJ.;50 
(equivalant a 28 pieds anglais) de longueur, 
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deux tonnes .d'eau doivent etre. evacuees: du 
pont en un temps non superieur aux durees 
oi-apres :· 

.TJpe.-1 c 
2B 
2c 

60 · secondes. 
. 60 

20 
D_ans le cas d'une embar,·ation de.Jongueur 

autre que 8m,50-(equivalant a 28 pieds anglais), 
le _poids d'eau a evacuer dans le meme temps 
ser\t, pour ohaque ty'pe, fixe proportfonnelle-
ment a ·1a longueur. · 

· · Construction des Emharcations. 

Art. XXXII. Les embarcations de sauvetage 
ouvertes de la premiere categorie (types .Al 
et lB) doivent avoir une tonture moyenne au 
moins egale aux quatre centiemes de leur 
long~eur. 

Les caissons a air des embarcations ouvertes 
de la premiere categorie doivent etre places 
en abord ; il pent etre egalement- etabli des 
caissons aux extreniites de l'embarcation, 
mais .non pas dans· le fond. 

Les embarcations-pontons pm,vent etre 
construiteten-bois ou en metal. Celles qui sont 
en bois auro~t un -double horde avec tissu 
interpose ; celles qui sont metalliques seront 
divisees en· compartiinents etanches pourvus 
chacun o 'un moyen o 'acces. 

Toutes les embarcations <1oivent etre dispo
sees pour recevoir un aviron de -que1 e. 

Pontons-Radeaux. 

Art. XXXIII. Un type de ponton-radeau 
ne pent- etre approuve s'il ne satisfait aux 
conditions suivantes : 

1. ll:tre utilisable sir les deux faces; et pourvu 
sur cbacune d'elles de fargues en bois, toile 
ov toute autre matiere·convenable; ces £argues 
peuvent etre repliables. 

2. ll:tre de dimensions, · de oliditc, et de 
poid~ tels qu'il puisse etre manie sans recourir 
a des engins mecaniques, et gu'il puisse etre, 
le cas· echeant; jete- a la mer du. pont meme 
du navire. 

·. 3, ll:tre muni-de caissons a air, ou de flotteurs 
equivalents, a raison de quatre-ving-cinq deci
metres . cubes (equivalant a 3 pieds cubes 
anglais) :au moins pour chacune des personnes 
gu'il est apte a recevoir. 

4-. Comporter un pont dont- la surface· ne 
soit pas inferieure a trois mille sept cent 
vingt centimetres carres (equivalant a 4 pieds 
carres anglais) pour cbacune des personnes 
qu'il ·est ·apte a recevoir; la hauteur de ,plate
forme, au-dessus de la ffottaison en • charge, 

ne doit pas etre inferie.1re a quinze centimetres 
(equivalant a 6 pou~e. anglais). 

5. A voir les ca,issons ·a air ou les flotteurs 
eqt'iva~ents·.disposes le plus-po~s_ible en abord. 

Gapacite des Embarcations et des 
Pontons-Radeaux. 

Art. XXXIV. ·J. Le nombre de personnes 
qu'une embarcation ou un ponton-radeau de 
l'un des types reglementaires est apte a recevoir 
est egal au plus grand entier contenu dans le 
quotient de la capacite en metres (ou pieds) 
cubes, ou de la surface en metres (ou pieds) 
carres· de l'embarcatiol). ou du radeau, par le 
cbiffre reglementaire · de oapacite unitaire, 
ou de surface unitaire suivant le cas, q_ui est 
defini ci-apres pour chaque type. 

2. La capacite cubique d'une embarcation 
caracterisee par sa surface ~era reputee egale 
au produit de 0,283 par le nombre de personnes 
q_u'elle est reconnue apte a recevoir. 

3. Les valeurs _reglementaires des capacites 
et surfaces·unitaires sont les suivantes·: 

Capacites unitaires. 
. En 
Metres 
cubes. 

:mqui
valant 

en 
Pieds 
cubes 

anglais 
a 

Embarcations ouvertes,Type l.A 0,283 10 

9 

Surfaces unitaires. 

lB 0,255 

_ I :E:qui-
valant 

En en 
Metres Pieds 
carres.

1 

carres 
anglais a , 

I 
Embarcations ouvertes,_Ty'pe2.A} 0,325 ,, -pontons, ,, 2c 

" 
10

} 0 302 ,, 2B ' 

4. Le Gouvernement de chaqu~ Haute Partie 
contractante a la faculte · d'accepter, au lieu 
du ·chiffre 0,302 (3/14), un chiffre plus faible, 
si,un essai lui a fait reconnaitre que le nombre 
de places assises dans l'embarcation-ponton 
en question est plus eleve que celui qui resulte 
de !'application de ce- chiffre; toutefois, la 
valeur • adoptee, en remplacement · de 0,302 
(3¼),. ne pent etre inferieure a 0,279 (3), 

Le Gouvernement qui aura .use de cette 
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faculte devra communiquer aux Gouvernements 
des autres Parties contractantes le compte
rendu de l'essai efiectuee accompagne des 

_ plans de' l'emharcation-ponton en· question. 
' ' ' 

Limit~s de la Gapacite. 

Art. XXXV. On ;ne pourra jamais 'inscrire 
.s:ur les emharcations-pontons et. _pontons-
radeaux un- nomhre de personnes superieur a 
celui ohtenu ·par les methodes , indiquees au 
_p·resent Reglement. 

Ce .nomhre maximum dot etre reduit: 
. , 1. Lorsqu'il est superieur, ;au, nomhre des 

sieges· convenahles.; ce nombre etant deter
mine de telle fac;on que les personnes assises 
ne genent en rien le mBniement des avirons. 

2. Lorsque, dans le cas d'emba:rcations autres 
que, celles des deux .premieres sections de la 

,pr_emiere categorie, le .franc-.hord en .pleine 
charge est infe_rieur aux francs-b_ords · indiques 
respectivement pour .les divers types. 

Dans ce_ cas, le_nomhre dont il s'agit devra 
etre reduit dans toute la mesure necessaire 
pour que. le franc-hord en pleine charge soit 
au moins egal aux susdits francschords regle
mentaires. 

Dans Jes embarcations-des · types lC' et 2B, 
la partie surelevee du pont en ahord peut et.re 
consideree comme ofirant des places assises. 

Empl~ce'!11'ent et Po'ids_ d,es Personnes. 

Art. XXXVI. Dans les experiences ayant 
pour but· d'evaluer le nomhre. de personnes 
_qu'une emharcation ou qu'un ponton-radeau est 
apte a,. recevoir, chaque unite correspond a 
une personne adulte, munie d'un gilet de 
sauvetage. 

Dans les verifications du· franc-hord les 
emharcations-pontons . seront chargees .. d'un 
poids de soixante-quinze kilogrammes (165 
livres) au·moins pour _chaque,personne·adulte 
que l'emharcation-ponton est reconnue apte 
a recevoir. 

D'unE) __ fa,;on __ generale, ,de_ux ~nfa,µts ~g~s cj.e 
moins de douze ans sont comptes pour une 
personne. 

GapaciM oubique des Embarcations ouvertes 
il~ la' premiere Oatlgorie. 

Art. ·XXXVII .. L La capacite oubique des 
emharcations ouvertes type l.A et· lB· doit etre 
determinee par la Regle de Stirling .(Simpson), 
ou .- par toute · autre· methode. donnant une 
.precision du meme ordre, · La capacite d'une 
emharoation a arriere carra doit etre estimee 
·comme si l'embaroatiori etait a arriere pointu. 

2. A titre ·d'indication, la capacite, en m·etres 
(.ou pieds anglais) cubes, d'une emharcation, 
caloulee a l'aide 'de la Regle de Stirling, peut 
etre oonsideree comme.-donne par la-formule·: 

. . l . . 
Capacite = Til x (4 A + 2 B + 4 0). 

designe la longueur de l'emharcation 
mesuree en ·metres (ou pieds anglais) a l'inte
rieur du horde _en hois ou tole, de l'etrave 
a l'etambot; dans · le cas d:une emharca_tion 
a arriere carrf\, la longueur doit. etre inesuree 
jusqu'a _la face interieure du tahle_a:u . 
_ A, B, .G ·designent respectivement les aires 

des sections tmnsversales, milieu· avant, milieu 
et milieu arriere, qui correspondent aux 3 
po·uJ:ts ohtenus en divisant l en 4 parties egales. 
(Les aires correspondant ·aux deux extrii'mites 
de l'emharcation sont considerees comme 
riegligeahles.) 

Les ;ires A, B, 0 doivent etre considerees 
comme donnees en metres (ou en pieds anglais•) 
carres .par· :!'application" successive, a chacune _ 
des troi~ sections transversales, de la formule 
_suivante: 

·Aire= 1\ X (a+ 4b + 2 c + 4 d + e) 

h designe le creux mesure en metres ( ou en 
pieds anglais), a l'interieur du horde en bois 
ou tole, depuis la quille jusqu'au niveau du 
.plat-hord ou, le cas echeant;-jusqu'a un nivean 
inferieur determine comme ii est dit ci-apres. 

a, b, c, d, e designent les largeurs horizontales 
de l'emharcation mesure.es en metres (ou en 
pieds anglais) aux deux. points extremes dn 
oreux ainsi qu'aux trois points ohtenus en divi
sant h en quatre parties egales (a.et e correspon
dent aux deux ·points extremes et c au _milieu 
de h). 

3. Si la tonture du plat-hord, mesuree en 
deux:.points situes au quart de la longueur a 
partir des extremites, depasse un centieme 
de la longueur de l'emharcation, le crenx a 
employer_.pqur .. .l~ .. c.alcul de la seotio.n tra,ns
versale correspond.ante A OU O doit ·etre pris 
au plus egal au creux au milieu, auginente 
du centieme de la longueur de_ l'embarcation.. 

4. · Si le creux de l'emharcation au milieu 
depasse les , qµa,rante,oinq, .. oentiemes de. la 
largeur, le c~e,;X: a empioyer pour le calcul 
de- la section transversale milieu -B doit etre 
-pris egal a ce dernier chifire et le. creux a 
employer· pour· le calcul des,.sections transver
sales A et G situees aux quarts avant et arriere 
s'en deduisent. par une majoration, egale au 
centieme de la longueur de l'emharcation, sans 
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pouvoir depasser toutefois Jes creux reels en 
ces points. 

5. Si.le creux de l'embarcation est' superieur· 
a. cent vingt-deux centimetres (equivalant a 
4 pieds aaglais), le nombre de personnes que 
!'application des regles conduit a admettre 
sera reduit dans la_ proportion de cette limite 
au creux reel, jusqu'a ce qu'une experience a 
flot avec a bord ]edit nombre de personnes, 
toutes munies de leurs gilets de sauve
tage, ait permis d'arreter definitivement ce 
nombre. · · 

.6. Ohaque Administration doit fixer, par des 
formules oonvenables une limitation du nombre 
des personnes dans les embarcations a extre
mites tres fines et dans celles qui presentent 
des formes tres pleines. · 

7. Ohaque Administration conserve le droit 
d'attribuer a une embarcation une capac.ite 
egale au produit par 0,6 des trois dimensions, 
s'.il est reconnu que ce ~ode .de calcul ne 
donne, pas un resultat approche par exces ; 
Jes dimensions .s'entendent alors · :mesurees 
dans les conditions stiivantes : 

Longueur : Hors horde, entre intersections 
de celui-ci avec l'etrave et l'etambot; dans le 
cas d'une embarcation a arriere carre, jusqu'a 
1a face exterieure du tableau; 

Largeur : Hors horde, au fort de fa section 
milieu; 

Greux : Au milieu; a l'interieur du- borde, 
depuis la quille jusqu'au niveau du' plat-bord. 
:lfais le creux a faire intervenir dans .le calcul 
de la capacite cubique ne peut, en aucun cas, 
'depasser les quarante-cinq centiemes de la 
iargeur. 

Dans tous les cas, l'armateur est en droit. 
d'exiger que le cubage de l'embarcation soit 
effectue exactement. 

8. La capacite cubique · d'une embarcation 
··a moteur se deduit de .]a capacite brute. en re
tranchant de ·celle-oi un volume. egal a ·celui 
· occupe par le moteur et ses accessoires. 

Surface des Emb~rcations-pm:,tons et des Embar-
cations ouvertes de la deuxi?me Gategorie. 

.t\rt. ·XXXVIII. 1. La surface du porit 
d'une embarcation-ponton types le,. 2B, on 
2c, · doit etre d eterminee comme il est dit ci
apres, ·ou par toute autre methode donnant 
nne precision dP m eme ordre ; . Ja meme regle 
·est applicable a la determination• de la surface 
.comprise ./i,. l'interieur du horde rigide·:d'une" 
·embarcation type 2 A. 

2. • A titre d'indication, la surface, en· metres 
(ou en pieds anglais), carres d'une embarcation 

pent etre consideree comme donnee par la 
formule: 

Surface=&· x (2a + 1,5b + 4c + 1,5d +2e). 

l designe ta longueur, mesuree en metres 
(on en pieds anglais) hors borde entre inter
sections. de celui-ci -avec l'etrave et·l'etambot. 

a, b, c, d, e designent les largeurs· horizontales, 
inesurees en metres (ou· en pieds ·anglais), 
hors · horde aux points obtenus en divisant 
l en quatre parties egales et en marquant les 
milieux des quarts extremes (a et e· correspon
dent aux subdivisions extremes; c au milieu 
de·la longueur, bet d aux points intermediaires). 

Inscriptions sur les. Embarcations et les 
PontO'f!S-Radeaux. 

Art, XXXIX. · Les dimensions de l'embar
·cation, ainsi que .le ·nombre de personnes que 
l'embarcation est reconnue· apte a recevoir, 
seront inscrits sur l'emharcation en caracteres 
indelebiles et faciles a lire.· · Ces. inscriptions 
devront etre specialement approuvees. par les 
fonctionnaires·preposes a·-la visite du ·navire. 

L'inscription du n'ombre de personnes sur 
les pontons-radeaux sera faite dans les m:emes 
conditions. 

_ Equipement des Embarcations et des 
Pontons-Radeaux. 

Art. XL. 1: L'equipement normal de toute 
embarcation oomprend :·· '·. 

(a.)' Un non:ibre ·suffisant d·avirons pour .fa 
nage en pointe, plus.deux,avirons·de•rechange; 
un jeu et demi"de dames de nage ou de tolets; 
une gaffe; 

(b.) Deux tampons pour chaque- nable (il 
n'est pas exige de tampons pour les nables 
munis de soupapes automatiques convenables); 
une ecope ; un seau en fer galvanise ; 

(c.) Un gouvernail muni d'une.barre-franche 
ou a .tire-veilles ; 

(d.) Deux hachettes; 
(e.) Un fanal garni; 
(/.) Un ou pluoieurs mats, avec une voile 

solide au moins, et le greement correspondant 
(cette obligation n'est pas applicable aux 
embarcations de sauvetage a moteur); 

(g.) Un compas convenable. 
Les embaroations-pontons doivent etre·pour

vues ·d'au moins deux pompes de cale, mais 
n'auront pas de nables. 

.. · Quand un navire defini• a ·!'Article 2 de la 
Convention transporte des passagers. dans 
l'Atlantique Nord; on n'est pas tenu, s'il est 
pourvu d'une installation radiotelegraphique, 
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<le munir toutes les embarcations de coi:npas, 
<le mats, et de voiles. 

2. L'equipement normal de tout 'ponton
radeau approuve comprend : 

(a.) Quatre avirons; 
, (b.) Cinq tolets ; 

(c.) Une fusee de bouee lumineuse auto, 
matique. 

3. L'equipement de toute embarcation et 
<le tout ponton-radeau comprend, en outre : 

(a.) Une filiere exterieure en guirlande; 
(b.) Une ancre flottante ; 
(c.) Une bos?e; · 

. (d.) . Un recipient coµtenant : . cinq litres 
(equivalant a l_.gallon anglais) d'huile vegetale 
OU animale ; le recipient sera dispose de fa~on 
a permettre de repandre aisement l'huile sur 
l'eau et col).struit de maniere a pouvoir etre 
amarre a l'ancre flottante; 

(e.). Un recipient etanche ciontenaut des 
vi':l'eS a raison de un kilogramme (equi:valant 
a 2 livres anglaises) pir personne ; · 

(f.) Un recipient etanche con tenant de 
l'eau. douce ·a raison de un litre· (equiv~lant a 
1 quart anglais) par personne; ·, 

(g.) Quelques feux rouges a allumage auto
matique et une boite etanche ·contenant des 
allumettes. " 

Bossoirs. 

Art. XLI. Chaque jeu de bossoirs doit 
etre m'uni d'une embarcation de la premiere 
categorie. Toiitefois, on devra. crocher ·sous 
bossoirs un nombre d'embarcations ouv'ertes 
de la 'premiere categorie qui ne· pourra etre 
inferieur au minimum determine.par le tableau 
ci-apres. 

Daus le cas··ou il ne serait pas pratiquement 
possible ou .raisonnable de placer a .bord 
d'un navire le nombre minimum reglem~ntaire 
de jeux de bossoirs, le Gouvernement dont 
releve· le navire pourra autoriser .l'instaliation 
d'un nombre :moindre de jeux de bossoirs; sans 
que toutefois ce nombre puisse jamais etre infe
rieur au nombre minimum reglementaire d'em
barcations ouvertes de la premiere categorie. 

Si les personnes presentes a bord trouvent 
place en majeure partie dans des embarcations 
de longueur superieure a 15 metres (equivalant 
a 50 pieds anglais), une nouvelle reduction 
du nombre des jeux de bossoirs pourra etre 
consentie a titre exceptionnel, si l' Admini: 
stration qualifiee a reconnu que les dispositions 

- prises sont a tons •egards satisfaisantel!,·· 
Dans.tous les cas ou une reduction du nombre 

minimum· reglementaire de jeux· de · bossoirs 
OU autres .. dispositifs ,equivalents aura. ete 

approuvee, · l'arrnateur · du navire ·en cause 
sera temi • de fournir la preuve, par une expe
rience faite eh: ·presence d'uri. expert· designe 
par le Gouvernement, que toutes les emhar
cations peuvent etre . effectivement mises . a 
l'eau dans un temps minimum. 

Les conditions· de ·cette · expJrience . sont le s 
suivantes: 

1. Le navire doit etre droit et en eau calme; 
2. Le temps est le temps requis a partir 

de !'instant ou l'on commence l'enlevement 
des etuis et capots ou toute autre operation 
necessaire pour preparer les embarcations a 
.etre mises a l'eau, jusqu'au moment ou la 
derniere embarcation ou le· dernier radeau 
est a flot; 

3. Le nombre d'hommes employes pour· 
toute la, rnanamvre .. ne doit pas depasser le 
nom bre total des canotiers em barques en 
service normal ; , 

4. Chaque · embarcation doit, lorsqu'elle 
est· amenee, avoir au moins deux hommes a 
bord et contenir son _equipement reglementaire 
au· complet. 

I;e temps accorde· pour la mise a l'eau. de 
toutes les embarcations sera fixe par une · for
mule dont la d6termination est laissee aux soins 
du·· Gouvernement '.de chaque Haute Partie 
contractante, a. charge pour lui de communi
quer sa decision aux Gouvernements des autres 
Parties contractantes. 

Embarcations et Ponwns-Radeaux 
complementaires. 

Art. XLIL. Si les embarcatioris de sauvetage 
crochees sous bossoirs n' offrent pas assez 
de places pour recevoir toutes les personnes 
presentes a bord d'un navire, on_ installera 
sur ce navire des embarcations additionnelles 
de ·.l'un des types reglementaires. 

Cet appoint _devra porter la capacite tdtale 
des·embarcations dU: navire au moins a la-plus 
grande des deux valeurs suivantes : 

(a.) Oapacite minimum exigee par le present 
Reglement; 

(b.) Capacite suffisante pour recevoir soixante
quinze pour cent des -personnes a bord. 

Le complement de places necessaires ·sera 
assure dans des em barcations reglementaires 
ou des pontons-radeaux d'un type approuve. 

' N ombre minimum de Bossoirs et d' Embarcations 
ouvertes de la premiere O~tegorie. - Oapacite 

. . limite des· E~ar~ation;, 

.. · Art. · XLIII. · Le tableau ·ci-apres indique, 
suivant la longueur du navire :· , 
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(A.) Le nc_mbre minimitm de jeu.'t de bossoirs 
a prevoir et qui. doivent etre munis· chacun 
d'une embarcl),tion, de la premiere Categorie, 
conformement au 1itre VI, Engins de Sauve
tage, Article 47-de la Convention et a !'Article 
XLI ci-_dessus ; 

(B.) Le nombre minimum total d'embarcatio,;,,s 

Longueur enregistree diI ·Navire;-··· 

ouvertes de la premiere Oatego1·ie qui doivent 
etre crochees sous bossoirs, conformement au 
m eme Article XLI ci-dessus ; 

(C.) La ca.pacite minimum exigee pour l;en·
semble des embarcations sous bossoirs et des 
embaroations · complementaires,. conformement 
a l' Article XLiI ci-dessus. 

I '"' (C.) Capacite 
I k :s.Q ~-~ minimum exigee · 

Q)" .. " s~ ~-g des Embarcations ,.o~,,; 

§~c·s Q) f::....-1 bO de Sauvetage. 
~ C'3 Q)~ 

I+:' Zs~ ..o,.orc~ 
,aJ .: "' ., § S wQ !~""grnrn"' Equivalant, en pieds .~§~ z~ti~ . f i; 

En· metres. ~8 
i ee,a..e•,-f 

::i:a~ i.e ~.s anglais, a • Q),O, 

..... ;§ --:-~ ~·s i&§"gj' 
I 

es 0 '11:i:1 C'3 

31 et au-dessolis de 37 100 et,au-dessous de 120 I 2 2 28· 980 
37 ,, 43 120 ,, 140 2 2 35 1.220 
43 ,, 49 140 ,, 160 2 2 44 · 1.550 
49 ,, 53 160 ,, 175 3 3 53 1.880 
53 ,, 58 175 ,, 190 3 3 68 2.390 
58 ,, 63 190 ,, 205 4 4 78 2.740 
63 ,, 67 205 ·" 220 4 4 94 3.330 
67 ,, 70 220 

" 
230 5 4· llO 3.900 

70 ,, 75 230 ,, 245 5 4 129 4.560 
75 

" 
78 245 ,, 255 6 5 144. 5.100 

78 
" 

82 255 ,, 270 6 5 160 5.640 
82 

" 
87. 270 ,, 285 7 .5 175 6.190 

87 
" 

91 285 ,, 300 7 ·5 196 6.930 
91 

" 
96 300 ,, 315 8 6 214 7.550 

.96 ,, 101 315 ,, 330 8 6 235 8.290 
101 ,, 107 330 ,, 350 9 7 255 9.000 
107 

" 
ll3 350 ,, 370 9 7 273 . 9.630 

ll3 ,, ll9 370 ,, 390 10 7 301 10.650 
ll9 

" 
125 390 

" 
410 10 7 331 11.700 

125 ,, 133 410 ,, 435 12 9 370 13.060 
133 

" 
140 435 

" 
460 12 9 408 14.430 

140 ,, 149 460 
" 

490 14 10 451 15.920 
149 ,, 159 490 

" 
520 14 10 490 17.310 

159 ,, 168 520 
" 

550 16 12 530 18:720 
168 

" 
177 550 

" 
580 16 12 576 20.350 

177 
" 

186 580 ,, 610 18 13 620 21.900 
186 ,, 195 610 

" 
640 18 13 671 23.700 

195 
" 

204 640 ,, 670 20 14 717 25.350 
204 ,, 213 670 

" 
700 20 14 766 27.050 

213 ,, 223 700. ,, 730 22 15 808 28.560 
223 

" 
232 730 

" 
760 22 15 854 30.180 

232 
" 

241 760 
" 

790 24 17 908 32.100 
241 ,, 250 790 ,, 820 2 .. 17 972 34.350 
250 

" 
261 .820 ,, 855 26 18 1.031 36.450 

261 ,, 271 855 ,, 890 26 18 1.097 38.750 
271 

" 
282 890 ,, 925 28 19 1.160 41.000 

282 
" 

293 925 ,, 960 28 19 1.242 43.880 
293 

" 
303 960 

" 
995 30 20 1.312 46.350 

303 
" 

314 995 
" 

1030 .30 20 1.380 48.750 

Lorsque la longueur d'un navire depasse decision sera donnee aux Gouvernements des 
314 metres (equivalant a 1030 pieds anglais), autres Parties contractantes. 
le Gouvernement dont il releve doit determiner · .. 
I b d · d b • t d' b 11f anoeuvre des Embarcations 6t Badeaux. 
e nom re e ieux e ossoirs e em ar-1 · 

cations ouvertes de la premiere .categorie Art. XLIV. Sont admises pour la mise a 
que ledit navire devra recevoir. Copie de la l'eau d'embarcations de l'mret de l'autre bord, 
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soit des installations permettant · · de faire 
passer des embarcations ou •radeaux d'un 
bord sur l'autre, soit .des rangees transversales 
d'embarcations non placees sous bossoirs ou 
de radeaux, soit toute autre installation 
reconnue aussi satisfaisante. 

Les boss~irs et ·autres apparaux, destines 
a amener les embarcations, seront etablis a 
hauteur d'un ou de plusieurs pouts, dans des 
positions telles que la -manoouvre des 'embar
cations puisse s'effectuer dans des conditions 
satisfaisantes; ils sont interdits a l'extremite 
avant du navire et dans les regions ou la proxi
_mite des _propulseurs pourrait constituer un 
danger pour les embarcations lors de leur mise 
a l'eau. 

On ne pourra installer des embarcations a 
hauteur de plusieurs ponts qu'a la condition 
de prendre toutes mesures en vue de_ prevenir 
les avaries que des ei:nbarcations causeraient 
a d'autres embarcations placees au-dessous 
d'elles. 

Si plusieurs embarcations sont desservies 
par un meme jeu de bossoirs, des precautions 
doivent etre prises pour que les garants restent 
clairs lorsqu'on les embraque. 

Gilets et Bouees de Sauvetage. 

Art. XLV. (1.) Les conditions a remplir 
par un gilet de sauvetage sont les suivantes : 

- etre de matiere et de construction. ap
prouvees; 

- etre capable de soutenir en eau douce, 
pendant vingt-quatre heures, sans couler, 
un ·poids de fer de 6 kilogrammes 800 (equi
valant a 15 livres anglaises). 

Sont prohibes les gilets dont la flottabilite 
est assuree au moyen de compartiments a air. 

(2.) Les conditions a remplir par une bouee 
de sauvetage sont les suivantes : 

- etre, soit en liege massif, soit en toute 
autre matiere equivalente; 

- etre capable de soutenir en eau douce, 
pendant vingt-quatre heures, sans couler, 
un -poids de fer d'au moins 14 kilogrammes 
(equivalant a 31 livres anglaises). 

Sont prohibees les bouees dont le remplis
sage est constitue par du jonc, du liege en 
copeaux ou eri grains, au par toutes autres 
substances a l'etat de dechets et sans cohesion 
propre, ainsi que les bouees dont la flottabilite 
es~ assuree au moyen de compartiments a 
air necessitant une insufflation prealable. 

(3.) Le nombre minimum de bouees dont 
doivent etre munis les navires est fixe par le 
tableau suivant : 

Longueur de navire. 

1· Equivalant en 
Metres. I 

I pieds anglais a 
I 

I 
Au dessous de IAu,dessous' de 

122m. . . . . 400 ..... 
122metau-dessous400 et au-dessous 

de 183m . . . de 600 . . . . 
183metau-dessous 600 et au-dessousl 

de 244m . . . de 800 . . . . 
244m et au-dessus 800 et au-dessus . 

12 

18 

24 
30 

(4.) Toutes les bouees seront pourvues de 
guirlandes solidement amarrees. 

Ily aura une bouee au moins, de chaque bord, 
qui sera pourvue d'une ligne de sauvetage 
longue de 27m,50 (15 brasses) au moins. 

Le nombre des bouees lumineuses ne doit 
pas etre inferieur a la moitie du nombre total 
des bov,ees de·sauvetage·et ne doit pas descendre 
au-dessous de six. Les fusees correspondantes 
doivent etre automatiques, efficaces, et ne 
doivent pas s'eteindre dans l'eau; elles doivent 
etre disposees au voisinage de leurs bouees, 
avec les organes de fixation necessaires. 

( 5.) Toutes les bouees et tons les gilets de 
sauvetage doivent etre installes a bard de 
fa9on a ·etre a portee immediate de toutes·les 
personnes embarquees ; leur position ·sera 
nettement indiquee de maniere a etre connue 
des· interesses. · 

Les bouees de sauvetage doivent pouvoir 
toujours etre larguees instantanement et ne 
comporter aucun dispositif de fixation per
manente. 

Tolerances applicables _ aux N avires existants. 

Art. XL VI. Les tolerances admises pour 
les navires existants et prevues a !'Article 52 
de la Convention sont les suivantes : 

(a.) Jusqu'au ler janvier 1920, les embar
cations et radeaux admis par !'Administration 
de l'un des Etats c·ontractants a bard d\m 
navire existant pourront etre acceptes respec
tivement au lieu des embarcations et des 
pontons-radeaux de sauvetage definis par 
la presente Convention. 

(b.) Jusqu'au ler janvier 1920, il ne sera 
pas exige ·que les embarcations-pontons admis 
par application du paragraphe (a) qui precede 
aient leur coque et leur pant a double horde 
avec tissu interpose, ni qu'elles presentent 
le franc-bard minimum reglementaire. 

(c.) Lorsque les navires auront plus de 
soixante-quinze metres (equivalant a 245 
pieds anglais) et mains de cent quarante metres 

I 
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(equivalant a 460 pieds) de long, on pourra 
admettre, pour le· nonibre minimum de jeux 
de bossoirs, des valeurs egales aux chiffres 
de la colonne (B) du tableau de !'Article XLIII 
ci-d essus, red uits d 'une unite. 

Lorsque les navires auront cent quarante 
metres de long ou plus (equivalant a 460 
pieds), la reduction pourra etre q'une unite 
sur chaque bord. 

Ces reductions ne seront aooordees que si 
la mise a l'eau des embaroations est convena
blement assuree. 

(d.) Les dispositions des Articles 42 et 49 
de la Convention relatives a la mise a l'eau 
des embarcations de sauvetage ne seront pas 
applicables aux navires existants. · 

Ganotiers brevetes. 

Art. XL VIL Pour obtenir le brevet special 
de canotier prevu au . Titre VI, Engins de 
Sauvetage, Article 54 de la Convention, le 
postulant doit justifier qu'il est exerce dans 
la manoouvre complete de mise a l'eau des 
embarcations de sauvetage et dans le manie
ment des avirons ; qu'il possede la connaissance 
et la pratique de la manoouvre des embaroations 
e!les-memes·; et qu'il est, en outre, capable 
de comprendre les ordres relatifs au service de 
ces divers engins et de repondre a ces ordres. 

Il y aura pour chaque embarcation ou radeau 
un nombre de canotiers au mains egal a celui 
prevu par le tableau ci-dessous : 

Si l'embarcation ou le 
radeau porte : 

lvioins de 
De 61 a 

86 a 
llla 
161 a 

61 personnes 
85 

110 
160 
210 

Le nombre 
minimum de 

canotiers 
brevetes doit 

etre de: 

3 
4 
5 
6 
7 

Et ainsi de suite a raison de 1 canotier brevete 
supplementaire par 50 personnes en plus. 

Personnel, des Embarcations. 

Art: XLVIII. Un officier, maitre ou marin 
doit etre charge de chaque embarcation ou 
ponton-radeau, avoir la liste de son arme
ment et s'ass.urer que les· hommes places sous · 
ses ordres connaissent respectivement leu~s 
pastes et leurs fonctions. 

A toute embarcation a moteur doit etre 
affeote un homme sachant manoouvrer le 
moteur. 

Un ou plusieurs ofilciers doivent etre charges 

de veillerla.7ce!que les embarcations, pontons
radeaux et .autres engins de sauvetage soient. 
toujours prets a etre utilises. 

Decouverte et Extinction de l'Incendie. 

Art. XLIX. 1. Un service permanent de· 
rondes doit etre organise dans le but de de
couvrir promptement tout commencement 
d'incendie. 

2. Tout navire doit disposer ·de pompes. 
a incendie puissantes mues par la vapeur ou 
par toute autre energie. 

Ces pompes sont au nombre de deux pour
les navires de mains de quatre mille tonnes. 
et de trois pour les navires plus grands. Ces 
pompes doivent etre assez puissantes pour
debiter chacune une quantiM d'eau suffisante 
par deux jets energiques simultanes en un point 
quelconque du batiment. 

Elles doivent etre mises, avant l'appareil-• 
lage, en eta.t de fonctionner sans delai. 

3. Les tuyautages d'incendie doivent per
mettre de diriger rapidement deux .jets d'eau 
energiques simultanes dans une region quel
conque d'un entrepont ·habite dont Jes portes. 
etanches et les pastes incombustibles sont 
fermees. 

Les manches a incendie et les tuyautages 
doivent etre largement proportionnes et faits. 
de matieres convenables. Les raccords des. 
tuyautages seront dans chaque entrepont 
installes de maniere que les manches puissent, 
s·y adapter facilement. 

4. Dans tout espace oocupe par le charge
ment, on doit pouvoir a .la fois diriger deux 
jets d'eau inergiques et amener de la vapeur· 
en quantit.e suffisante. L'adduction de vap'eur 
n'est pa.s exigee sur les navires de mains de 
mi\le tonnes. · 

5. Des extincteurs d'incendie portatifs d'un. 
type a fluide doivent etre prevus en nombre 
convenable. Chae,_ ue compartiment de la 
tranche des machines. doit en recevoir au mains 
qeux. 

Les Gouvernements des Hautes Parties 
contractantes·pourront accepter d'autres types. 
d'extincteurs, s'il est reconnu par un essai 
que les garanties present.ees par ces extincteurs. 
sont equivalentes a celle~ qui sont donnees, 
par le type ci-dessus. Le Gouvernement qui 
a~ra accepte le type nouveau d'extincteur 
enverra aux Gouvernements des autres Parties. 
contractantes une description de l'appar~il. 
et un compte ·rendu de l'.essai. 

6. II doit y avoir a bard deux equipements 
composes chacun d'un casque respiratoire 
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et d'un £anal de surete Ils sont deposes en 
deux endroits differents. 

7. Tons les engins qestines a combattre 
'incendie doivent etre soumis, au moin,s une 

fois chaque annee, a une visite complete faite 
par un expert designe par le Gouvernement. 

Role d'Appel. 

Art. L. Le role d'appel fixe les devoirs des 
divers membres de !'equipage en ce qui con
cerne: 

(a.) La fermeture. des portes etanches, 
vannes, &c. ; 

(b.) L'equipement des embarcations et ra-, 
deaux en genera(; 

(c.) La manceuvre complete de mise a l'eau 
des em barcations sous_ bossoirs ; 

(d.) La preparation des autres emba.rcations 
et pontons-radeaux en general; 

(e.) Le rassemblement des passagers; 
(/.) L'extinction de l'incendie. 
Le role d'appel fixe les fonctions que les 

agents du service general out . a remplir au 
regard des p.assagers en cas d'alarme. Ces 
fonctions comprennent notamment: 

(a.) L'alerte a donner aux passagers; 
(b.) Le soin de leur faire revetir et a juster 

oonvenablement les gilets de sau_vetage ; 

1914 

(c.) Leur rassemblement; 
(d.) Le service d'ordre aux passages et aux 

ecbelles, et, d'une fac;,on generale, tout ce qui 
concerne la circulation des passagers. · 

Le role d'appel prevoit les signaux speciaux 
d'alerte pour l'appel de tout !'equipage aux 
postes d'embarcations ou d'incendie. Il doit, 
en outre, .contenir une description sommaire 
de ces signaux. 

A ppels et Exenices d' Embarcations et ,d' I ncendie. 

Art. LL Il doit etre fait, une fois au moins 
par quinzaine, au m_ouillage ou a la mer, des 
appels aux postes d'embarcations et d'incendie 
suivis d'exercices correspondants. lVIentio11 
sera inscrite de ces exercices au journal de 
bord ou, le cas echeant, des_ raisons pour 
lesquelles_ ils n'auront pu etre effectues. 

Les exercices d'embarcations · uoive1it se 
faire en employant a tour de role ies differents 
groupes d'embarcations. Les inspections et 
exercices doivent etre conduits de maniere que 
!'equipage possede la connaissance et la pratique 
des fonctions qu'il a a remplir et que toutes 
les embarcations et tons les pontons-radeaux 
du navire, ainsi que leurs a,pparaux, soient 
toujours prets i etre utilises immediatement. 

CER1'IFICATS DE,SECURITE. 

ARTICLE LII. 

lVI O cl e I e d. e C e r t i f i C a t cl e S e C U r i t e. 
(Timbre officiel.) (Indication de la nationalite.) 

CERTIFIOAT DE SECURITE 

Delivre en execution des dispositions de la 

CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA SAUVEGARDE 

Norn du navire. 

DE LA VIE HUlVIAINE EN M:ER, 

Signee a Londres, le 

Code international 
de Signaux. 

Janvier 1914. 

Port d'attache. 

Nom(s)._ 

Le(s) soussigne(s) . . . ............... certifie(nt) : 

Tonnage brut. 

I. · que le navire susmentionne a ete dument visite conformement aux dispositions de la 
Convention internationale susvisee ; 

II. que la visite a perm is de constater q ue ·Jes obligations imposees par ladite Convention 
etaient remplies en ce qui concerne : 
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( 1.) la coque, le cloisonnement, les chaudieres et les machines principales et auxiliaires 

Convention,- Article 17, et Reglement 
y annexe, Article X.-

I (A reni.plir seulemeht a"la deinande 
de 1:armateur.) · · 

Longueurs comparees. 
I 

En metres. 

1· 

I 
Equivalant en 

pie_ds anglais a 

- -
1. Du navire porteur du rertificat. . . . . .. - -

Du navire-type (Calonne C du Tableau de 2. 
l'Article VIII dudit Reglement) dont le facteur 
de cloisonnement a ete employe pour le navire 

· porteur du certificat . . . . . . . . . . . . - -

(2.) les, embarcations et engins de sauvetage: 

Embarcations pouvant recevoir personnes. 
Radeaux ,, 
Bouees de sauvetage. 
Gilets de sauvetage. 

(3.) l'installatiou radiotelegraphique : 

--

Categorie du navire 

Nombre l Telegraphistes de 1 • classe 

de - " " 2e ,, 
Ecouteurs brevetes 

III. que, sous tousles antres rapports, le na
vire repond aux exigences de ladite Convention 
pour autant que ces exigences s;y appliquent. 

Le present certificat est delivre sous la res
ponsabilite du Gouvernement . . 
pour valoir jusqu'au . . . . . . 

Le(s) soussigne(s) declare(nt) etre dil.ment 
commissionne(s) aux fins des presentes par 
!edit Gonvernement. 

Delivre a . . . . _. . , le . - . . . . 
En foi de quoi les Plenipotentiaires ont signe 

ci-apres: 
Fait a Londres, le 20 janvier 1914. 

VON KOERNER. etc. 

Protocole final. 
Au moment de proceder a la signature de 

la Convention pour la sauvegarde de la vie 
humaine en mer conclue a la date de ce jour, 
les Plenipotentiaires sou~signes sont convenus 
de ce qui suit : 

I. Les voyages vises a !'Article 2 de la 
presente Convention comprennent ceux qui 
s'effectuent d'un port situe dans une Colonie, 
une Possession ou un Protectorat ou la Con
vention est en vigueur vers un port situe en 
dehors de ce pays, et inversement. 

II. En ce qui concerne la ratification de 
la presente Convention, un delai special est 

Impose par les 
Articles 33 et 34 Realise. 

de ladite 
Convention. 

I 

accorde au Gouvernement danois, qui aura le 
droit de la ratifier jusqu'au ler avril 1915. 

III. La presente Convention ne s'appliquera 
pas aux navires enregistres ou immatricules 
dans une Colonie, Possession_ou un Protectorat 
ou la Convention n'est pas en vigueur. 

En foi de quoi les Plenipotentiaires ont dresse 
le present Protocole final, qui aura la meme 
force et la meme valeur que si ses dispositions 
etaient inserees dans le texte meme de la Con
vention a laquelle il se rapporte, et ils l'ont 
signe en un exemplaire, qui restera depose 
aux archives du Gouvernement britannique 
et dont une copie sera remise a chaque partie. 

Fait a Londres le 20 janvier 1914. 
VON KOERNER, etc. 

LA Conference emet le vc:eu que: 
Ence qui concerne la Securite de la Navigation : 
1. Il soit recommande au Gouvernement 

des Etats Unis et aux directeurs de la Com
pagnie du Canal de Suez de publier a Colon, 
a Panama et a Suez, au moyen d'avis donne 
de quatre en quatre heures, la pression baro
metrique avec les corrections necessaires pour 
la temperature et la hauteur au-dessus du 
niveau de la mer. 

2. L'attention de~ Gouvernements qui ont 
adopte les regles etabli es en vue de prevenir les 
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collisions en mer soit attiree sur la necessite de 
les reviser, et en particulier en ce qui concerne : 

I. Les feux des voiliers ; 
2. Les signaux destines a indiquer la 

direction d'un navire par brouillard; 
3. Les regle, relatives aux navires de guerre 

naviguant sans feux; 
4. La navigation a proximite de navires 

de guerre; 
5. Les regles relatives aux sous-marins; 
6. L'adaptation des feux et_ des signaux 

pboniques aux dimensions et a la vitesse des 
na.vires modernes. 

3. Les administrations interessees continuent 
a tenir la main a ce que la puissance des feux 
et des signaux ,pboniques, employes a bord 
des _navires, repondent entierement aux exi
gences du reglement international ayant pour 
objet de prevenir les abordages en mer. 

4. A raison de la diversite des pratiques 
et des opinions en cours dans les divers pays, 
la question de !'adoption d'un sy~teme uniforme 
de commandements a la barre soit etudiee 
en meme temps que la reforme du Reglement 
international ayant pour objet de prevenir 
les abordages en mer. 

5. Dans les parages ou la brume est frequente, 
tous les bateaux-feux exterieurs, mouil!es en 
des points importants, soient munis de cloches 
sous-marines. 

6. Tout navire defini a ]'Article 2 de la 
presente Convention Jorsqu'il. est de grandes 
dimensions, soit muni de projecteurs en vue 
de sauvetages et d'autres cas urgents. 

7. 11 ne soit pas remis de jumelles aux 
hommes de vigie. 

8. L'on generdise, pour les ofilciers et 
hommes de vigie, les epreuves en usage en vue 
de s'assurer de l'acuite de leur vision et de 
leur faculte de percevoir les couleurs. 

9. La question de savoir si les signaux de 
ports et de maree peuvent etre rendus uni
formes soit prise en consideration par Jes divers 
Gouvernements. 

10. Les Gouvernements des Hautes Parties 
contractantes envisagent la que.,tion d'inter
venir aupres des compagnies de navigation et 
des armateurs, pour obtenir que les navires, 
qui effectuent la traversee de l'Atlantique Nord, 
ne passent pas sur les bancs de Terre-Neuve 
pendant la periode active de la peche. · 

11. Les services internationaux visas aux 
Articles 6 et 7 cte la Convention soient, si pos
sible, etablis en temps utile pour fonctionner 
dans les saisons 1914 et 1915. 

12. La Conference internationale au sujet 

1914. 

du franc-bord dont le Gouvernement britan
nique se propose de provoquer la reunion, 
aussitot que seront achevees Jes etudes prepa
ratoires necessaires, traite egalement, si pos
sible, des chargements de bois en pontees. 

En ce qui concerne la Radiotaegraphi'!- : 

13. Les Gouvernemente, des Etats contrac
tants £assent les diligences necessaires aupres 
de la Commission meteorologique interna
tionale pour que celle-ci envisege l'augm'en
tation du nombre des stations pouvant envoyer 
des avis meteorologiques aux navires en mer, 
en donnant a ces stations la position la mieux 
appropriee. 

14. Suivant les vooux de la Conference inter
nationale de l'Heure tenue a Paris en 1912 : 

I. 11 soit organise un service meteorolo
gique de radiotelegraphie s'accordant avec 
led dispositioi1s de l' Article 45 du Reglement 
annexe a la Convention radiotelegraphique 
de Londres; 

2. Les navires ii, voile et a vapeur faisant des 
voyages de long cours soient pourvun d'une 
installation leur permettant la reception des 
signaux horares et metcorologiques. 

15. L'attention des Gouvernements des 
Etats contractants ;.,oit a.ttiree sur l'interet 
qu'il y aurait a ce gu'ils fissent lems efforts 
pour reduile les delais de mise en service prevus 
par l'Article 38 de la presente Convention 
pour !'installation des appareils radiotele
graphiques et le recrutement des telegrapbistes 
pour les navires de la premiere et de le deuxieme 
categorie., ainsi que ceux prevu~ ·par le meme 
Article pour l'installation desdits appareils 1 

le recrutement des telegraphistes et l'etablis
sement d'une ecoute permanente a bord des 
navires de la deuxieme et de la troisieme 
categories. 

En ce q_ui concerne les Engins de Sauvetage : 

16. L'attention de chacun des Gouverne
ments des Etats contractants soit attiree 
sur l'interet qu'il y aurait a assurer le plus 
tot possible l'application des mesures indiquees 
dans la Convention au sujet de la manoouvre 
et des exercices d'embarcation et des exercices 
d'incendie, ainsi que des mesures propres 
a prevenir, a decouvrir et a eteindre les in
ceri.dies. 

En foi de quoi les Plenipotentiaires ont 
decide que les vooux ci-dessus emis seraient 
annexes au Protocole final afin qu'il y fut fait 
tel droit-gue de raison. -

Fait a Londres, le 20 janvier 1914. 
VON KOERNER, etc. 
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28 December 1914. BESOHIKKING van den Mi
nister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel tot wijziging van zijne besehikking 
van 24 Juli 1908 houdende vaststelling 
van cenc instructie voor de direeteuren 
van en de hoofdambtenaren en beambten 
aan de Rijkslandbouwproefstations en 
voor het college van directeuren. 

De Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel; 

· Gelet op art. 9 van het Koninklijk besluitvan 
10 Mei 1911 .(Staatsblad n°. 124), tot regeling 
van den dienst der Rijkslandbouwproefstations; 

Gezien de besehikking van zijnen ambtsvoor
ganger van 24 Juli 1908, Directie van den 

· Landbouw, 11°. 6348, afdeeling Laboratoria 
en Algemeene Zaken, houdende vaststelling 
van de instructie voor de direeteuren van en . 
de hoofdambtenaren en de beambten van de 
Rijkslandbouwproefstatfons en voor het college 
van directeuren ; 

Heeft goedgevonden te bepalen : 
1. dat het opschrift van bovengenoemde 

instructie zal warden gelezen . als volgt : 
,,Instructie voor de directeuren van en de 

ambtenaren en de beambten aan de Rijksland
bouwproefstations, en voor het college van 
directeuren." ; 

2. dat, waar in bovengenoemde instructie 
wordt gesproken van ,,hoofdambtenaar" of 
,,hoofdambtenaren", zal warden gelezen : ,,amb
tenaar" of ,,ambtenaren"; 

3. dat de navolgende artikelen van meerge
noemde instructie warden gewijzigd als volgt : 

,,Art. 4. V66r den 15den van iedere maand 
wordt door den directeur aan den directeur
generaal en de commissie van advies, bedoeld 

. in art. 17 van het Koninklijk besluit van 10 Mei 
1911 (Staatsblad n°. 124) tot regeling van den 
dienst der Rijkslandbouwproefstations, inge
zonden een staat, volgens door den directeur
generaal vast te stellen model, bevattende : 

a. eene korte vermelding van de loopende 
landbouwkundige · onderzoekingen en proef
nemingen, in de vorige maand verricht, bedoeld 
in bovengenoemd Koninklijk besluit antler 
art. 36, sub a ; 

b. het aantal, de soort, enz. der in de vorige 
maand behandelde monsters, betrekking heb
bende op de onderzoekingen, bedoeld in meer
genoemd Koninklijk besluit antler art. 36, 
sub b; 

c. _ eene beknopte opgave van de uitkomsten 
van het onderzoek der monsters, in de vorige 
maand genomen ter uitvoering van art. 36, 
sub c, van meergenoemd besluit. 

Art. 5. Jaarlijks wordt door den directeur 
aan den directeur-generaal ingezonden : 

a. v66r 1 Apiit eene ontwerp-begrooting van 
de uitgaven en inkomsten der antler zijn beheer 
staande inrichting voor het volgend jaar, volgens 
door den directeur-generaal vastte stellen model
len; hieraan zal voor zooveel noodig afzonderlijk 
worden toegevoegd eene voorloopige raming 
met toelichting van de kosten verbonden aan de 
in het volgend jaar te verricihten landbouw
kundige onderzoekingen en proefnemingen ; 

b. v66r 1 Juli een algemeen verslag over 
het voorafgaand tijdvak van 1 Juni tot en met 
31 Mei, omvattende : 

1. korte mededeelingen omtrent de sedert 
het vorige tijdvak afgeloopen of in gang zijnde 
landbouwkundige onderzoekingen en proefne. 
mlngen, bedoeld in meergenoemd Koninklijk 

.besluit onder artikel 36, sub a; 
2. een beredeneerd verslag over de onderzoe

kingen, bedoeld in meergenoemd Koninklijk 
besluit onder artikel 36, sub b en c, ingericht 
volgens de door den directeur-generaal te geven 
voorschriften. 

Art. 11. Hij begeeft zich in geval van brand 
in de omgeving van de onder zijn beheer 
bestaande inrichting naar het Rijks-landbouw
proefstation en neemt de · m~atregelen, welke 
de omstandigheden noodzakelijk maken. 

Art. 31. Hij begeeft zich in geval van brand 
,in de omgeving van de inrichting waaraan hij 
is verbonden, naar het Rijkslandbouwproef
.station, ten einde den directeur bij het -neinen 
. van maatregelen ter zijde te staan. 

Art. 46. De voorzitter van het college 
van directeuren brengt jaarlijks, v66r 1 Juli, 
aan den directeur-generaal een beredeneerd 

.verslag uit over de appel-onderzoekingen, 
ingericht volgens de door den directeur-generaal 
te geven voorschriften. 

Dit verslag loopt telken male over het tijdvak 
van 1 Juni tot en met 31 Mei. 

Art. 47. De toegang tot de clienstlokalen 
is aan personen die niet ambtelijk in betrekking 
staan tot het betreffende Rijkslandbouwproef
station niet geoorloofd, dan met toestemining 
van den directeur .of diens plaatsvervanger." ; 

4. dat bovenstaande wijziging van de voor
melde instructie in working zal treden op I Ja-
nuari 1915 ; -

5. dat het v66r 1 Juli 1915 in te zenden alge
meen verslag, bedoeld in art. 5, onder b, zal 
loopen over het tijdvak van 1 Januari 1914 
tot en· met 31 Mei 1915. 

's Gravenhage, 28 December 1914. 
De Minister voornoemd, POSTHUMA. 
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·29 Deceinbei· 1914. BESLUIT, houdende mach
tiging tot uitgifte van schatkistbiljetten 
en' schatkistpromessen volgens de wet van 
4 April 1870:(Staatsblad n°. 62), laatstelijk 
gewijzigd bij .die van 15 Juli 1912 (Staats· 
blad ·no. 240); e·n de wet van 5 December 
-1881: (Staatsblad no. 185). S. 617. 

29 December 1914. BEsLUIT, tot schorsing van 
het besluit van den Raad der gemeente 
's-Hertogenbosch van 11 December 1914, 
strekkende tot aankoop van eenige machi
nes met toebehooren, voor een gemeente
lijk electriciteits-provisorium. S. 618. 

Geschorst tot l Juli 1915. 

·29 December 1914. BESLUIT, houdende vast
. stelling -.van nieuwe bepalingen omtrent 
het toekknnen van premien vo/Jr he', doo
den van zeehonden binnen het watergebied 
van het Rijk. 

WrJ WILHELMINA, JCNZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbou\\'., Nijverheid en Handel van 24 De
cember 1914, n°. 7347, afdeeling Nijverheid; 

Overwegende, dat het wenschelijk is nieuwe 
· bepalingen vast te stellen omtrent het toe
kennen van premien voor het dooden van zee
honden binnen het watergebied van hi3t Rijk ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Met ingang van 1 Januari 1915 te bepalen: 
Art. 1. V oor het dooden van zeehonden 

binnl:ln het watergebied van het Rijk wordt 
eene premie toegekend: van f 3 per zeehond. 

De·· aandacht van hen, die zich met het 
dooden van :r.eehonden door middel van een 
schietgeweer bezighonden, wordt er op geves
tigd, dat zij voor het met zich voeren van zoo
danig wapen voorzien moeten zijn van eene 
machtiging daartoe van Onzen Commissaris 
in de provincie hunncr woonplaats, als bedoeld 
in art. 3, sub 9, der wet van 9 Mei 1890 

'(Staatsblad n°. 81), of van eene bnitengewone 
machtiging krachtens art. 26 van de Jagtwet. 

2. Tot het verkrijgen van de premie wendt 
de belanghebbende zich met den gedooden 
zeehond tot den burgemeester van ecn der 
aan de Noordzee, de Zuiderzee, de Wadden
zee, den- Dollard, de Lauwerzee, de Zuidhol
landsche of Zeeuwsche stroomen of de Zuid
hollandsche benedenrivieren gelegen gemeen
ten of tot den door den burgemeester daartoe 
in zijne gen'ieente aangewezen persoon. 

Van iedere aanwijzing, als in het vorige 
lid bedoeld, en van iedere verandering in zoo
danige aanwijzing doet de burgemeester onver-

wijld mededeeling aim . Onzen . Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel. 

3. In tegenwoordigheid van den_burgemeester 
of van den door hem aangewezen persoon 
worden van den gedooden zeehond de voor
vinnen afgesneden, waarop aan den aanbieder 
van den zeehond eene verklaring wordt afge
!\'even, opgemaakt volgens het bij dit besluit 
behoorende model I. 

Voor gedoode zeehonden, welke bij het ver
toonen de voorvinnen of een der voorvinnen 
missen, worden geene verklaringen, als in het 

·voorgaande lid bedoeld, afgegeven. 
De gedoode zeehond, ontdaan van de voor

vinnen, blijft ter beschikking van den aanbieder. 
4. Aan de secretarie der gemeerite, waarin 

de verklaring is afgegeven, kan het bedrag der 
premie worden in ontvangst genomen, tegen 
afgifte der verklaring en na onderteekening 
van het daarop gestelde bewijs van ontvangst 
door den belanghebbende, wiens handteekening, 
indien het te ontvangen bedrag f 10 te boven 
gaat, over een plakzegel van 5 cent moet 
worden gesteld. 

Wegens de afgifte der verklaring en de uit
betaling der premie mogen geen andere kosten 
worden geheven dan voor het plakzegel. 

5. De premien worden als regel bij voor
scbot uit de gemeentekas betaald. Ter terug
bekoming van de uitbetaalde premie(n) zendt 

-de burgemeester eene voorschotdeclaratie, vol
gens model II in tweevond, aan Onzen voor
noemden 2\1:inister, vergezeld van de desbetref
fende verklaring(en). 

Aan den burgemeester kunnen voor de be
taling der premien van Rijkswege gelden ter 
goede rekening worden verstrekt. 

6. Indien blijkt, dat ter verkrijging van 
premien bedrieglijke middelen zijn aangewend, 
·wordt de premie niet uitgekeerd en zal de be
·drieglijke handelwijze ter kennis worden ge
bracht van den betrokken Officier van Justitifl, 
opdat deze, zoo daartoe termen zijn, tegen den 

·schuldige eene strafvervolging kunne aanhan
·gig maken. 

7. De burgemeesters, die eene verklaring 
wegens het dooden van zeehonden hebben 
afgegeven, of de daartoe door hen aangewezen 
personen, hot:den hiervan aanteekening op een 
staat, ingericht · volgens het bij dit besluit 
behoorend model III. 

Binnen tien ,;J.agen na afloop van_ieder kwar
taal woi•den de aldus bijgehouden staten aan 
Onzen voornoemden Minister gezonden. 

8. Ons besluit van 21 Mei 1900, n°. 91, wordt 
ingetrokken. · 
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Onze voornoemde Minister is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in de Staats
courant zal worden geplaatst. 

's Gravenhage, 29 December 1914. 
WILHELMINA. 

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

MODEL I. 
(Stempel der 

gemeente.) 

. VERKLARiNG. 

N°. der verklaring volgens den kwartaalstaat. 

I. 

De ondergeteekende ..... : ...........•... 
te ............... verklaart, dat hem heden 
den ............. 19 ... door ............ . 
van beroep ...•...........• te ........... . 

is 
- .. - getoond ...•...... gedoode zeehond(en) 
ZIJn 
en dat in zijne tegenwoordigheid de voorvinnen 
van de(n) zeehond(en), welke bij de aanbie
ding alle aanwezig waren, zijn verwijderd. 

is kl . De zeehond\en) -.-.- volgens ver armg van 
ZIJn 

den aanbieder gevangen .................. . 
Afgegeven te .....•... 

den ............... 19. . . (onderteekening) 

II. 

1) De ondergeteekende, burgemeester van 
.•....•..... , verklaart, dat ......... , onder-
teekenaar van bovenstaande verklaring, door 
hem is aangewezen tot het controleeren van 
ter verkrijging van premien aangeboden ge 
doode zeehonden. 

(onderteekening) 

III. 

De ondergeteekende •........... verklaart 
te hebben ontvangen de premie wegens het 
dooden van bovenbedoelcle zeehond(en) tot een 
bedrag van . . . . . . . . . gulden (f ..... ). 

den ........•......... 
( onderteekening) 

MODEL II 

VOORSOHOTDECLARATIE 
van ............. · ...... , burgeri1eester van 
. ..........••..... , wegens betaalde premie 
voor gedoode zeehonden, volgens de aan deze 
declaratie geliechte verklaring(en) •. 

A.antal zee- N°. der Betaalde 
,honden. verklaring. premie. 

' .. 
·:•,. ·• 

.. 

De ondergeteekencle verklaart cleze decla
ratie deugdelijk en on vergolden tot een · be-
drag van ...............•..•..... 

. • . . . . . . . . .. . . . . , den .........•.... 
(onclerteekening) 

Behoort bij Koninklijk besluit van 29 De
cember 1914, n°. 35. 

Mij bekend, 
De Min. van Lanclbouw, Nijverheid en Handel, 

POSTHUMA. 

MODEL III. 
19 ..... 

Gemeente 

STAAT, 
aanwijzende de gedurende het ..... kwartaa 
afgegeven verklaringen tot het verkrijgen van · 
premien voor gedoode zeehonden. 

,; § P-~1l(J 
<l> 

a, "t:I • a, A A;, • A'g I-< s "' a, a, ~ ~-5.9 ~ ~~ 0 a, • s ;, ,; ~;i A "t:I A 

s:E ~;~~~ "'.1-0 A a, :; 1lO a, .. i,: 0 a, o"t:I 
A .:; 1lO <l> .a ;, - J,..a;;,(l) w,.q 1lO ~ Cl) 
1lO +a'!-< .J'/1 A ~A~~~ ~ ~-~ :::?~ 
0 "'" i:i:l A <11$ ~~~~ d ~-~ > ~ Sl 

1 ) Door te halen, indien de verklaring door Gezien de Burge· Opgemaakt door .... . 
den burgemeester wordt afgegeven. meester van ...... . te ............... . 

Behoort bij Koninklijk besluit van 29 De
cember 1914, n°. 35. 

Mij bekend, 

den , ............ . 

Behoort bij Koninklijk besluit van 29 De 
cember 1914, n°. 35. 

Mij bekencl, 
De 11fin. van Lanclbouw, Nijverheid en Handel, De Min. van Landbomo, Nijverheicl en Handel, 

POSTHUMA. POSTHUMA. 
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30 December 1914: WET, tot wijziging van·het 
vierde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1913. S. 619. 

·Bij deze wet worden eenige artikelen ver· 
hoogd en verminderd. 

Tengevolge hiervan wordt het totaal van 
de Iste Afdeeling verhoogd met f 4100; dat 
van de !Ide Afdeeling verminderd metf 10,000; 
dat van de IVde Afdeeling verhoogd met 
f 5000; dat van de V de Afd. verhoogd met 
f 21,000; dat van de VIde Afdeeling verhoogd 
met f 5200; dat van de Vllde ·Afdeeling ver· 
minderd met f 13,800; dat van de VIIIete 
Afdeeling verminderd met f 16,000 : dat van 
de IXde Afdeeling verhoogd met f 4000, en 
dat _van XIde Afdeeling verhoogd met f 500. 

30 Decembei· 1914. WET, houdende nadere 
wijziging van de wet van 24 Juli 1908 
(Staatsb.lad n°. 268) tot wijziging var. de 
wet van 5 Juni 1905 (Staatsblad n°. Hil), 
houdende wijziging van artikel 22 der Be
roepswet. S. 620. 

Bijl. 2e Kamer 1914/1915, n°. 238, 1-4. 
Hand. id. 1914/1915, bladz. 401-402. 
Bijl. le Kamer 1914/1915, n°. 238. 
Hand. id. 1914/1915, bladz. 93. 
WIJWILHELMINA. ENZ ..• doen teweten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat nadere wijziging der wet van 24 Juli 1908 
(Staatsblad n•. 268) tot wijziging van de wet 
van 5 Juni 1905 (Staatsblad n°. 161); huuden
de wijziging van artikel 22 der Beroepswet, 
wenschelijk is; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. In het eenig artikel der wet van 

24 Juli 1908 (Staatsblad n°. 268) tot wijziging 
der wet van 5 Juni 1905 (Staatsblad n•. 161), 
houdende wijziging van artikel 22 der Beroeps
wet, zooals eerstgenoemde wet werd gewijzigd 
bij de wet van 28 December 1911 (Staatsblad 
n°. 374), worden de cijfers ,,1911" en ,,1912" 
telkens gelezen: ,,1914" en ,,1915". 

Art. II. Deze wet treedt in werking op den 
dag harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 30sten De

cember 1914. 
WILHELMINA. 

De Minister van Jitstitie, B. ORT. 

De llfinistei· van Financien, TREUB. 

De Min. van Landbomv, Nijverlieid en Handel, 
POSTHUMA. 

(Uitgeg. 31 Dec. 1914.) 

30 December 1914. WET, tot verhooging van 
het vijfde hoofdstuk der Staalsbegrooting 

. over het dienstjaar 19_14. S. 621. 
Bij deze wet worden eenige artikelen ver

hoogd, wordt de omschrijving van een artikel 
gewijzigd en wordt een artikel ingevoegd. 

Tengevolge hiervan wordt verhoogd het 
totaal van de !Ide afdeeling met f 24,150 ; da t 
der Illde afdeeling met f 3,058,364; dat der 
IV de afdeeling met f 170,900 en dat der 
VIde afdeeling met f 25,850 en het totaal van 
het Vde Hoofdstuk met f 3,278,764. 

30 December 1914. WET, tot vaststelling van 
de begro0ting van inkomsten en uitgaven 
van het Bouwfonds voor he~ Departement 
van Binnenlandsche Zaken voor het dienst· 
jaar 1915. S. 622. 

W IJ WILHELMINA, ENZ •.• doen te weten : 
Alzoo Wij in o.verweging genomen hebben, 

dat volgens de wet van den 13den Juli 1914 
(Staatsblad n°. 325) eene afzonderlijke begroo
ting van inkomsten en uitgaven van het Bouw
fonds voor het Departement van Binnen
landsche Zaken voor het jaar 1915 bij de wet 
behoort te worden vastgesteld, te Weten enz. 

:loo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. De begrooting van uitgaven van het 

Bouwfonds voor het Departement van Binnen
landsche Zaken voor het dienstjaar 1915 wordt 
vastgesteld op de som van f 3,023,475. 

Art. II. Tot dekking der uitgaven in het 
v9rig artikel bedoeld,· wordt aangewezen: 

a. Bijdrage van f 1,260,000 beschikbaar ge
steld bij het Vele Hoofdstuk der Staatsbe
grooting voor het dienstjaar 1915 ; 

b. toevallige baten, welke uit de stichting 
en afwerking v:m de bij deze wet bedoelde 
gebouwen kunnen voortvloeien: 

c. voorschot uit 's Rijks schatkist tot voor
loopige dekking van de uitgaven bedoeld in 
Artikel I boven de inkomsten bedoeld onder 
a en b van dit artikel. 

30 December 19H. WET, tot wijziging en aan
vulling van de ,,Bevorderingswet voor de 
zeemacht 1902" (wet van 9 Juni 1902, · 
Staatsblad n°. 86). S. 623. 

Bijl. 2• Kamer 1913/1914, n°. 320, 1--4 ; 
1914/1915, n°. 66, 1-5. · 

Hand. id. 1914/1915, bladz. 323-326. 
Bijl. l• Kamer 1914/1915, n°. 66. 
Hand. id. 1914/1915, bladz. 94. 
"'NIJWILHELl\'llNA, ENZ, .• doen te \Veten: 
Alzoo "\Vij in overweging genomen hebben, 

dat het noodig is de ,,Bevorderingswet voor 
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de zeemacht 1902'' (wet van 9 Jnni 1902, 
Staatsblad n°. 86) zooals deze is gewijzigd bij 
de wetten van 2 Januari 1905, Staatsblad n°. 3, 
en 5 December 1908, Staatsblad n°. 348, op
nieuw op somrnige pnnten te wijzigen en aan 
te vullen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De ,,Bevorderingswet voor de zee

macht 1902" wordt gewijzigd en aangevnld als 
in de hierna volgende paragrafen is aange
geven: 

§ a. Het eerste en het tweede lid van ar
tikel 3 worden gelezen als volgt : 

Waar in deze wet gesproken wcirdt van 
,,actieve bodems" worden bedoeld alle bij de 
zeemacht in dienst zijnde schepen of vaar
tnigen, rnits niet in dienst opgelegd. 

Waar gesproken wordt van ,,actieve oorlogs
bodems" worden bedoeld alle in dienst zijnde 
oorlogsschepell' of -vaartuigen, mits niet in 
dienst opgelegd, welke voor verdediging bniten 
de zeegaten zijn bestemd, zoomede pantser
booten en mijnenleggers van meer dan 400 ton 
waterverplaatsing. 

§ b. In artikel 8 worden de woorden ,,adel
borsten der eerste klasse'; vervangen door 
,,lnitenants ter zee der derde klasse". 

§ c. In artikel 9 warden de woorden ,,adel
borst der eerste klasse" vervangen door ,,lnite
nants ter zee der derde klasse". 

§ d. In artikel 9a wordt bet voorkomende 
onder a vervangen door : 

a. den rang van lnitenant ter zee der tweede 
klasse zes jaren bekleed en daarvan ten rninste 
drie jaren gediend hebben op actieve bodems, 
geen instrnctieschepen uitsluitend bestemd voor 
diensten in een haven of op eene reede, en geen 
wacht- of logementschepen ; 

b. op de sub a bedoelde actieve bodems ten 
minste twee jaren buitengaats gediend hebben; 

De in dit artikel bestaande bepalingen antler 
de letters b en c worden aangeduid respec
tievelijk onder de letters c en d. 

§ e. Artikel 10 wordt vervangen door een 
nieuw artikel 10, lnidende: 

De luitenants ter zee der eerste klasse moe
ten, om voor bevordering in aanmerking' te 
kunnen kornen : 

a. vier jaren dien rang. bekleed hebben; 
b. in dien rang ten minste twee jaren op 

actieve oorlogsbodems gediend hebben; 
c. in hnn diensttijd als officier ten minste zes 

jaren buitengaats gediend hebben op actieve bo
dems als bedoeld sub a van artikel 9a dezer wet; 

d. in dien rang op a!leszins voldoende wijze 
gedurimde ten minste' eeii jaai- de betrekking 

van eerste-officier of van bevelhebber op actieve 
bodems of in daarmede door Ons gelijk te 
stellen maritieme inrichtingen vervuld hebben. 

De kapitein-luitenants ter zee moeten, om voor 
bevordering in aanmerking te kunnen komen : 

a. twee jaren dien rang bekleed hebben ; 
b. in dien rang of in· den naast voorgaan

den rang op alleszins voldoende wijze gedu
rende ten· minste een jaar de betrekking van 
eerste-ofl:icier en gedurende ten minste een 
jaar de betrekking van bevelhebber op actieve 
bodems of in daarmede door Ons gelijk te 
stellen maritieme inrichtingen vervuld hebben, 
met dien verstanue, dat de tijd van eerste
officier·, onrniddellijk aansluitende aan dien van 
bevelhebber over denzelfden bodem, voor ten 
hoogste zes maanden in mindering kan komen 
van den geeischten tijdsduur van het bevel. 

De kapiteins ter zee moeten, om voor be
vordering in aanmerking te kunnen komen : 

a. twee jaren dien rang bekleed hebben; 
b. op alleszins voldoende wijze het bevel 

gevoerd hebben, 
1°. onafgebroken gedurende ten minste een 

jaar o'p een actieven oorlogsbodem, in een der 
rangen van kapitein-luitenant ter zee of lnite
nant ter zee der eerste· klasse; 

2°. cinafgebroken gedurende ten minste antler-
. half jaar op een actieven oorlogsbodem of over 
een vereen1gc1e scheepsmacht, als hoofd-officier, 
met dien verstande, dat de tijd van eerste-offi
cier, onmiddellijk aansluitende ii.an dien van 
bevelhebber over denzelfden bodem, voor ten 
hoogste zes maanden :in mindering kan komen 
van den geeischten tijdsduur van .het bevel ; 

3°, onafgebroken gedurencle ten minste een 
jaar op een actieven oorlogsbodem of over een 
vereenigde scheepsmacht, in den rang van 
kapitein ter zee. 

Wanneer een hoofdofficier ten gevolge van 
uitdienststelling of indienstoplegging van den 
actieven oorlogsbodem, waarover door hem bet 
bevel werd gevoerd, niet ten voile heeft vol
daan aan den eisch van onafgebroken bevel
voering,. zal te zijnen aanzien .van dezen eisch. 
kunnen warden afgeweken. Mede kan. van 
dezen eisch worden afge·weken ingeval tijde
lijke .onderbreking heeft j)laats gehad en het 
bevel voor den duur dier onderbreking gevoercl 
werd door den eerste-officier. 

De schouten-bij-nacht moeten twee jaren 
dien rang bekleed hebben om voor bevordering 
in aaninerking te lrnnnen komen.-

Voor · ofilcierei1, geplaatst of gedetacheerd 
bij den torpedodienst of den onderzeedienst 
en als zoodanig deel •uitmakende · van de· be-

I 
_j 
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manning van torpedobooten of onderzeebooten, 
wordt de tijd dezer plaatsing of detacheering 
niet geteld voor die:ri.ste:ri. als bevelhebber, in 
deze wet bedoeld, en voor de helft in.rekening 
gebraclit voor de diensten, bedoeld in• het eerste 
lid sub b en c van dit artikel en in artikel 9a. 

§ f. Het eerste lid van artikel 11 verval t. 
Het tweede, derde en vierde lid van dit artikel 

worden respectievelijk eerste,tweede en derde lid. 
§ g. In het eerste lid van artikel 12 worden 

de woorden ,,twee jaren op actieve oorlogs
bodems, waarvan een jaar buitengaats", ver
vangen door ,,een jaar op actieve oorlogs
bodems en een jaar buitengaats''-. 

In het tweede lid van dit artikel worden 
tusschen de woorden ,,daarvan" en ,,drie" 
ingevoegd de woorden ,,Efen jaar op actieve 
oorlogsbodems en'', 

In het derde lid van dit artikel worden de 
woorden ,,dirigeerend officier'' vervangen door 
het woord ,,hoofdofficier". 

§ h. Artikel 13 vervalt. 
§ i. In het eerste lid van artikel 14 worden 

de woorden ,,adjunct-administrateurs" vervan
gen door ,,oili.cieren van administratie der 
derde klasse". 

1n het tweede lid van dit artikel worden de woor
den ,,adjunct-administrateur" vervangen door 
,,officier van administta'tie der derde klasse'\ 

In het vijfde lid van dit artikel 
0

worden de 
woorden ,,inspecteurs van administratie" ver
vangen door ,.hoofdoflicieren van administratie 
der tweede klasse'!. 

§ j. Aan artikel 15 wordt als nieuw eerste 
en tweede lid toegevoegd : 

Orn tot het examen voor officier-machinist 
der tweede klasse te worden toegelaten wordt 
vereischt een diensttijd als officier-machinist 
der derde klasse van ten minste een jaar, ter
wijl ten minste twee jaren moeten verloopen 
zijn sedert ·het met gunstigen uitslag afleggim 
van het examen voor laatstgenoemden rarig. 

Orn tot den rang vim officier-machinist der 
tweede klasse bevorderd · te kunnen worden, 
moeten de officieren-machinist der derde klasse 
voldoen aan de volgehde eischen : 

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

b. in alle opzichten voldaan hebben als chef 
van de wacht onder stoom op een schip met 
een vermogen, grooter dan 4000 indicateur
paardenkracht of als hoofd.der machinekamer 
op eenig vaartuig met een vermogen van 1000 
indicateur-paardenkracht of meer·; 

c. · het examen voor den -rang ·van officier
machinist der ·tweede klasse inet voldoenden 
uitslag hebben afgelegd. 

De bestaande · leden van dit artikel worden 
respectievelijk derde, vierde, vijfde en zesde lid. 

Het nieuw vijfde lid van dit artikel wordt 
gelezen: 

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

§ k. In het tweede lid van artikel 16 worden 
tusschen de woorden ,,actieve" en ,,oorlogs
bodems" ingevoegd de woorden ,.bodems en". 

§ /. Het eerste en tweede lid van artikel 17 
worden gelezen als volgt: 

Lui tenants ter zee der derde klasse en officie
ren van administratie ·cter derde klasse wcrden 
door Ons bevorderd naar ouderdom van rang. 

Onverminderd de voor· bevordering gestelde 
eischen zullen · de Jui tenants ter zee der derde 
klasse en de officieren van administratie der 
derde · klasse uiterlijk na een diensttijd van 
vier jaren in hunnen rang worden bevorderd. 

In het derde lid van di t · artikel vervallen 
de woorden ", uitgezon:derd de apothekers der 
tweede klasse,". 

§ m. Het tweede lid van· artikel 18 wordt 
gelezen: 

De bevordering tot vice-admiraal, schout
bij-nacht, inspecteur van den geneeskundigen 
dienst, hoofdofficier van gezondheid der eerste 
en der tweede klasse, ·kolonel en luitenant
kolonel der mariniers, hoofdofficier van admi• 
nistratie der eerste en der tweede klasse ·en 
hoofdofficier-machinist der eerste ender tweede 
klasse geschiedt d.oor Ons bij keuze. 

§ n. In het eerste lid van artikel 20 wor
den de woorden ,,militairen zeedienst", voor
kome·nde oiider b, vervangen door bet woord 
,,krijgsdienst" •. 

§ o. In het eerste en derde lid van artikel 21 
wordt het woord ,,zeedienst" vervangen docir 
,.krijgsdienst". 

In het vierde lid van dit artikeJ· worden de 
woorden ,,militaire zeedienst" vervangen door 
het wciord ,,krijgsdienst". 

§ p. In het tweede lid van artikel 29 wor
den de woorden ;,militairen zeedienilt" ver• 
vangen door het woord ,,krijgsdienst", 

Overgangsbepalingen. 

2. § a. De kapiteins ter zee, die v66r 
1 Januar.i 1906 den rang van luitemint ter zee 
der eerste klasse hebben bereikt, behoeven om 
voor bevordering tot hoogeren rang in aan-
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merking te. komen, niet voldaan te hebben aan 
den in het derde lid van artikel 10, sub b 1° 
gestelden eisch. 

De kapiteins ter zee, die v66r 1 Januari 1912 
den rang van kapitein-luitenant ter zee hebben 
l?ereikt, behoeven, om voor bevordering tot 
hoogeren rang in aanmerking te komen,mede 
niet voldaan te hebben aan den in het derde 
lid van artikel 10, sub b 2° gestelden eisch. 

• Van de kapitein-luitenants ter zee, die v66r 
1 Januari 1906 den rang van luitenantter zee 
der eerste klasse hebben bereikt, wordt in stede 
van den in het tweede lid van artikel 10 sub b 
geeischten diensttijd als ,eerste-officier, gevor
derd een diensttijd als zoodanig van-ten minste 
zes maanden. Deze tijd kan niet in minde
ring komen vau den in hetzelfde lid van dat 
artikel geeischten diensttijd als bevelhebber. 

De luitenants ter zee der eerste klasse, die 
v66r 1 Januari- 1906 tot dien rang werden be
vorderd, kunnen voor bevordering tot kapiteiu
luitenant ter zee in aanmerking komen, wan
neer zij voldaan hebben aan de eischen, gesteld 
in het tot nu toe van kracht zijnde artikel 10 
van de ,,Bevorderingswet voor de zeemacht 
1902", hatwelk bij ·deze wet wordt vervangen. 

De bepalingen van het eerste, derde en vierde 
lid zijn mede van toepassing op de officieren 
die op of na 1 J anuari 1906 den rang van 
luitenant ter zee der eerste klasse hebben be
reikt, doch die -op grond van '\lun. ouderdom 
van rang, in de rang\ijst plaats namen tusschen 
de luitenants ter zee der eerste klasse; die v66r 
dien · datum tot dien rang werden bevorderd. 

De tijd, gedurende welken.door oflicieren v66r 
de· inwerkingtreding van deze wet het bevel is 
gevoerd over kanonneerbooten en andere lichte 
vaartuigen, telt niet mede bij den· geeischten 
tijdsdnur van bet bevel over actieve bodems. 

§ b. Voor de luitenants ter zee der derde 
klasse, de hoofdofficieren van gezondheid der 
tweede klasse, de hoofdoflicieren van admini
stratie der tweede klasse, de oflicieren van admi
nistratie der derde klasse, de boofdofficieren
machinist der tweede klasse en de oflicieren-ma
chinist der derde klasse wordt de tijd, gedurende 

· welken zij v66r de inwerkingtreding van deze 
wet gediend hebben respectievelijk als adelborst 
der eerste klasse, . dirigeerend o:fficier van 
gezondheid der tweede klasse, inspecteur van 
administratie, adjunct-administrateur, inspec• 
teur van den Marine0Stoomvaartdienst met 
_den 1·an11 van kapitein-luitenant ter zee en 
hoofdmachinist gerekend als te zijn doorge
bracht onderscheidenlijk in. de rangen in volg
orde in den aanhef van dit artikel genoemd. 

§ c. Voor de luitenants ter zee der derde 
klasse en· de oflicieren van administratie der 
derde klasse, die benoemd werden respectieve
lijk tot adelborst der eerste klasse en adj•mct
administrateur, rekent de diensttijd, gevorderd 
bij artikel 9 en bet tweede lid van artikel 14 
der ,,Bevorderingswet_ voor de zeem_acht 1902"
v_an den-·datum, waarop zij tot een der laatst, 
genoemde rangen werden benoemd. 

§ d. Voor de of!icieren-machinist der derde 
klasse, die het examen voor den rang van 
hoofdmachinist met gunstigen uitslag hebben 
afgelegd, wordt dit examen aangemerkt als het 
examen voor oflicier-machinist der derde klasse. 

3. Deze wet treedt in werking op den dag 
harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 30stei:t De

cember 1914. 
WILHELMINA. 

De Minister van Marine, J. J. RAMBONNET. 

(Oitgeg. 3 Jan. 1915.) 

30 December _1914. WE'.l', houdende wijziging 
der_ wet van 12 Juli 1895 (Staatsblad n°. 104) 
tot regaling van : 

1°. de bevordering en het ontslag van 
de officieren der Koninklijke N ederlandsche 

· Marine: Reserve ; 
2°. de pension·neering van oflieieren, 

onderofficieren en minderen der Konink
lijke Nederlandscbe Marine-Reserve en van 
hunne weduwen -en kinderen. S. 624. 

Bijl. 2• Karnei· 1914/1915, n°. 217, 1-5. 
Harid. id. 1914/1915, bladz. 323. 

. Bijl. l• Karner 1914/1915, n°. 217. 
Hand. id. 1914/1915, bladz. 94. 
WIJ WILHELMINA, ENZ.· .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het noodig is de wet van 12 Juli 1895 
(Staatsblad n°, 104) tot regaling van 1°. de 
bevordering en het ontslag van de oflicieren 
der Koninklijke N ederlandscbe Marine-Reserve; 
2°. de pensionneering van oflicieren, onderofli
cieren en __ minderen der Kuninklijke Neder
lalidsche Marine-Reserve. en van hunne wedl'i
wen en kinderen, zooals die is gewijzigd bij 
de wetten van 21 Maart 1896 (Btaatsblad n°, 50), 
31 December 18\!6 (Staatsblad n°. 258) en 9 April 
1897 (Staatsblad. n°. 83), opnieuw op enkele 
punten te wijzigen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad,van.State, enz. 
.. Art. 1. · De. in artikel 22 der wet bedoelde 
staat, aangevende het bedrag der pensioenen, 
wordt vervangen door den staat, _welke bij 
deze wet is gevoegd. 
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2. Het eerste lid van artikel 26 wordt na 
de woorden ,,vijf en zeventig ·gulden" gelezen: 

,,voor hoofdmachinisten, machinisten en 
adjunct-machinisten met acht en twintig gul
den, voor de overige onderofficieren met een 
rang, boven dien van korporaal met een en 
twintig- gulden en voor korp<;>raals en militai
ren beneden dien r·ang met tw·aalf gulden 
vijftig cent. De toekenning dezer verhooging 
geschiedt naar d"en rang· of stand, volgens 
welken het pensioen wordt verleend". 

3. Deze wet wordt geacht te zijn in werking 
getreden met 1 Augustus 1914. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 30sten De

cember 1914. 
WlLHl!}LMIN A. 

De Minister van Marine, J. J. R.AMBONNET, 

(Uif.qeg. 3 Jan. 1915.) 

STAAT van het bedrag der pensioenen van de 
ojficieren, onderofficieren en mindere scltepelingen 
der Koninklijke Nederlandsche Marine-Reserve en 
der pensioenen van lmnne weduwen en kinderen. 

Bed1·ag van 
het jaarlijks_ch Bedrag 

pensioen · van 
..., .... 

~;!: "Er,~ het jaar-
~i~ ~t lijksch Rangen, standen en ~~; ,: d 

""' .S ;;a -;j ci pensioen 
betrekkingen. .,...,..,. 

§,§~ ".c"' der we-~o . 

""" ~~~ ~~ ~ duwen 
...::::"C·~ .c'"" 

en kin-"cl~o .... " "" t~r-1 ~" deren. ".: bl)"i'.l..C OJ)o, 

""" .9 p, •,-.I~ rll 

Luitenant ter zee der 
lste klasse /10.- fl,500.- f 600.-

Buitengewoon luiten-
an t ter zee der lste 
klasse . . . . . . -

Luitenant ter zee der 
2de klasse 

Adelborst der lste 
klasse 

Buitengewoon adel-
borst. 

9.-

8.-
7.-

Hoofdmachinist . 
Machinist. 
Adjunct-machinist. 
Leerling-machinist . -
Sergeant-machinedrij-

ver. . .. . . . . . 6.-
Korporaal-machine- } 

drijver c!.er 1 e klasse 5 __ 
K.orporaal-machine-

drijver der 2• klasse 
Stoker-olieman . . . 
s_toker der lste klasse.l 
Stoker der 2de klasse. 4.-
Matroos ..... . 
Torpedist ..... . 

. 

1,500.-

1,000.-1 · 

900.-

700.-
750.-1 
650.-
500.-
300.-

360.-

3:W.-

300.-
250.-
250.-
200.-
200.-
200.-

--- -- -- ----

60'),-

450.--:-

400.-
350.-
275.-
140.-

200.-

180.-

170.-
140.-
140.-
110.-
110.-
110.-

30 Decembe:1· 1914. WET·, tot nadere wijziging 
en aanvulling van het zescle hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1913. 
s. 625. . . 

BiJ deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd en verminderd en wordt een artikel 
toegevoegd. 

Ten gevolge hiervan wordt het totaal der 
Iste onderafdeeling van de Iste afdeeling 
verminderd met f 27,900; dat der Ude onder
afdeeling van die afdeeling verminderd met 
f 278,064.425 ; dat der IIIde onderafdeeling 
van die afdeeling verhoogd met/300,544.42 6 ; 

dat der IV de onderafdeeling van die,afdeeHng 
verhoogd· met f 2300 en dat· der Vde onder
afdeeling van die afdeeling verhoogd met 
f 8340, terwijl het totaal van de Iste afdeeling 
wordt verhoogd met f 5220. 

Het totaal der Iste onderafdeeling van de 
2de afdeeling wordt verminderd met f 7980; 
dat der IIde onderafdeeling van die afdeeling 
met f 1240, en dat der IIIde onderafdeeling 
van die afdeeling verhoogd met f 4000, terwijl 
het totaal der 2de afdeeling wordt verminderd 
met f 5220. 

30 December 1914. WET, houdende verhooging 
van het elfde hoofdstuk der Staatsbegroo
ting voor het dienstjaar 1913. S. 626. 

Bij deze wet wordt een· artikel verhoogd. 
Ten gevolge hiervan wordt het totaal van 

de IIIde afdeeling en het eindcijfer van dat 
hoofdstuk verlioogd met f 13,250 . 

30. December 1914. WET, tot wijziging van 
inkomsten en "tiitgaven van het Staatsbe
drijf der Artillerie-Inrichtingen, voor het 
dienstjaar 1914. S. 627. 

30 Decembe,· 1914. WET, tot verklaring van 
het algemeen nut der onteigening ten be
hoeve van den aanleg van eene spoorweg-
haven te Leemvarden. S. 628. · 

30 December 1914. WET, tot verhooging van 
het tiende hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1913. (Verschillende 
onderwerpen.) S. 629. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd. 

Tengevolge hiervan wordt verhoogd het 
totaal der IIde afdeeling met f 95,300; 

dat der Illde afdeeling met f 1,286,608.33 ; 
dat der IV de afdeeling met/ 8000; 
dat der Vde afdeeli.ng met f 4,500; 
dat der Vlde afdeeling met f 2,500, en 
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dat der Vllde afdeeling met f 4,000, 
terwijl het eindcijfer van het tiende hoofd

stuk der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 
1913 wordt verhoogd met f 1,400,908.33. 

30 December 1914. WET, houdende wettelijke 
voorziening uaar aariieidiug van het Ko
ninklijk besluit van 2 November 1914 
(Staatsblad u•. 514). S. 630. 

Bijl. 2° Kanier 1914/1915, n°. 231, 1-8. 
Ha.nd. id. 1914/1915, bladz. 357-370. 
Bijl. 1 • Ka1ner 1914/1915, no. 231. 
Hand. id. 1914/1915, bladz. 94-106. 

vVIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 

Alzoo vVij in overweging genomen hebben, 
dat het noodig is wettelijke vomziening te 
treffen naar aanleiding van het Koninklijk 
besluitvan 2 November 1914 (Staafsbladn•. 514); 

Zoo is het, dat vVij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Alie bevoegdheden en verplichtin

gen, onderwerpen betreffende, welke ingevolge 
Ons besluit van 2 November 1914 (Staatsblacl 
n°. 514) tot den werkkring van Onzen Minis
ter van Financien behooren en bij bestaande 
wetten aan Onzen Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel zijn opgedragen, gaan 
over op Onzen Minister van .l!'inancien. 

2. Alie verplichtingen, de in artikel 1 be
doelde onderwerpen betreffende, ,velke bij be
staande wetten aan derden jegens Onzen Mi
nister van Landbouw, Nijverheid en Handel 
zijn opgelegd, worden na het in werking treden 
van deze wet geacht te zijn opgelegd jegens 
Onzen Minister van Financien. 

3. Alie :irlinisterieele beschikkingen, aan
wijzingen en andere beslissingeu, die v66r het 
in werking treden van deze wet krachtens 
eenige wet of krachtens eenig Koninklijk be
sluit zijn genomen of gedaan betraffende under
werpen, welke ingevolge Ons besluit van 
2 November 1914 (Staatsblad n°. 514) behooren 
tot den werkkring van den Minister van Finan
cien, worden geacht door dien Minister te zijn 
gehandhaafd. 
· 4. Bij de uitvoering van overeenkomsten, 

waarin 'de :irlinister van Waterstaat, Handel 
en Nijverheid, de 1\linister van Binnenlandsche 
Zaken of de Minister van Landbouw, Nijver
heid en Handel als vertegenwoordiger van den 
Staat is opgetreden, zal de Staat worden ver
tegenwoordigd door den Minister van Finan
cien, indien en vooi· zoover de overeenkomst 
betreft onderwerpen, die ingevolge Ons besluit 
van 2 N o,,ember 1914 (Staatsblacl' n°. 514) tot 
zijn ·werkkring behooren. 

5. Wanneer in akten van oprichting van 
naamlooze vennootschappen, in statuten van 
vereenigingen of in stichtingsbrieven aan den 
Staat eenige bevoegdheid is toegekend of eenige 
medewerking van- den Staat als vereischte is 
gesteld, en daarbij de Minister van Watersiaat, 
Handel en Nijverheid, de Minister van Binnen
landsche Zaken of de Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel als vertegenwoordiger 
van den Staat is aangewezen, zal · bij de toe
passing dier bepalingen_ de Staat worden ver
tegenwoordigd door den Minister van Finan
cien, indien de bepaling betreft een onderwerp, 
dat ingevolge Ons besluit van 2 November 
1914 (Staatsblacl n•. 514) tot zijn werkkring 
behoort. 

6. Tusschen de artikelen 88 en 89 van hoofd
stuk VIIB der Staatsbegrooting voor het dienst
jaar 1914, worden de navolgende artikelen 
ingelascht : 

Art. 88bis. Kosten in verband met de uit-
voering der Beurswet 1914 . . . f 12,000. 

Art. 88ter. Bijdragen in 1914 en 1915 toe te 
kennen aan gemeenten en aan de werkloozen
kassen ter zake van uitkeeringen aan tegen 
werkloosheid verzekerde personen. f 1,000,000. 

Ten gevolge van het vorenstaande wordt het 
totaal der IXde afdeeling, alsmede het eind
cijfer van voormeld hoofdstuk, verhoogd met 
een millioen twaalf cluizencl gulden (f 1,012,000). 

7. De posten, zooals die bij de begrootings
wetten voor het dienstjaar 1914 zijn of nader 
zullen worden vastgesteld onder hoofdstuk X, 
artikelen 171a, 171b, 186 tot en met 197,"worden 
met den dag, dat deze wet in werking treedt, 
beschouwd dee! nit te maken van hoofdstnk 
VIIB der Staatsbegrooting voor het diAnstjaar 
1914. 

Voor zooveel daarover niet reeds is beschikt, 
geschiedt de beschikking over deze begroo
tingsposten door of.op de verantwoordelijkheid 
van het hoofd van bet Departement van 
Financien. 

Wanneer het bedrag, uitgetrokken bij een 
der artikelen 171b, 190, 191, 192, 193, 195, 196 
en 197 in het eerste lid van dit artikel bedoeld, 
ontoereikend wordt bevonden, kan het met 
inachtneming van het voorschrift van het 
tweede lid van artikel 24 der wet van 5 Octo
ber 1841 (Staatsblacl n~. 40) worden aangevuld 
door overschrijving uit artikel 101 van hoofd
stuk VIIB der Sta:atsbegrooting voor het 
dienstjaar 1914; voor zooveel die aanvulling 
niet reeds heeft plaats gehad door overschrij
'l'.i!lg_.11it arj;ikel: 206 van hoofdstnk ·X· van ge
IDelde begrooting. I 

I 
I 

-~I 
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8. Deze wet treedt in werking op een nader 
door Ons te bepalen dag. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven tff 's-Gravenhage, den 30sten De• 

cember 1914. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financii!n, TREUB, 

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

(Uitgeg. l Jan. 1915.) 

30 Decfmber 1914. WE·r, tot vaststelling van 
het eerste hoofdstuk der Staats begrooting 
voor het dienstjaat 1915. S. 631. 

Bij deze wet wordt het Iste hoofdstuk der 
begrooting van Staatsuitgaven voo1· het dienst• 
jaar 1915, betreffende het Huis der Ifoningin, 
vastgesteld als volgt : 

Art. l. Inkomen van de Konin-
gin . . . . . . . . . . . . . . f 600,000 

Art. 2. Inkomen van de Konin-
gin-Weduwe . . . . . . . . . . 150,000 

Art. 3. Onderhoud der Konink-
lijke Paleizen. . . . • . . . . . 50,000 

A rt. 4. Kosten van de verdere 
werkzaamheden van de Commissie 
tot onderzoek naar den toestand 
van den gevel van het Koninklijk 
Paleis op den Dam· te Amsterdam, 
met inbegrip van steigerwerk en 
van reis- en verblijfkosten der 
Commissie, alsmede kosten van bij 
het onderzoek onvermijdelijk ge
bleken restauratie van ornamentiek 
van de zijgevels en den achter-
gevel . . · . . . . . 15.000 

f 815,000 

30 December 1914. WET, tot vaststellin~ van 
het zevende hoofdstuk A der Staatsbegroo
ting voor het dienstjaar 1915. S. 632. 

Bij deze wet wordt het VIIde hoofdstuk A 
der begrooting van Staatsuitgaven voor het 
dienstjaar 1915, betreffende de Nationale Schuld, 
vastgesteld als volgt : 
1• Afd.: Interesten enz .•.. f 32,222,004.05 
2•. Afd.: Amortisatie en aflos-

sing van rentegevende N atio
nale Schuld, daaronder be
grepen de afkoop van tot het 
domeinbeheer behoorende 
renten, vaste lasten ·en uit-
keeringen, .. ·. . 6,346,300.-

3• Afd. : Onvoorziene uitga-
ven • . • • ··. . . 25,000.-

f 38,593,304.05 

30 December 1914. WET, tot wijziging en vcr
hooging van het zevende hoofdstuk B der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1913. 
s. 633. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver-
hoogd en verminderd en wordt de omschrijving 
van een artikel gewijzigd. 

Tengevolge hiervan wordt het totaal van de 
llde afdeeling gebracht op f 96,433.556 ; dat 
van de IV de afdeeling op f 1,239,060.006 ; dat 
der IX afdeeling op f 11,435,888.605 ; en het 
eindcijfer vim het hoofdstuk op/36,303,871.91. 

30 December 1914. WET, tot verhooging van 
de begrooting van uitgaven van het Fonds 
voor de uitvoering van de Tiendwet 1907 
(Staatsblad n°. 222) voor het dienstjaar 1913. 
s. 634. 

30 December 1914, WET, tot wijziging van de 
Weduwenwet voor de ambtenaren 1890. 
s. 635. 

Bijl. 2• Kamer 1914/1915, n°. 211, 1-4. 
Ha1id. id. 1914/1915, bladz. 323. 
Bijl. l• Kamer 1914/1915, n°. 211. 
Hand. id. 1914/1915, bladz. 94. 
WIJ WILHELMINA, ENZ •.• doen teweten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is, dat de gelclen, welke 
bij het Pensioenfonds van Weduwen en Weezen 
van Burgerlijke ambtenaren beschikbaar komen 
ter belegging, ook kunnen worden belegd in 
beleening op onderpand voor drie maanden of 
korteren termijn van fondsen welke daarvoor 
in aanmerking komen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. I. Aan artikel 21 der ,,Weduwen

wet voor de ambtenaren 1890" wordt achter 
het bepaalde sub h, het volgende ingevoegd: 

i. voor een bedrag van ten hoogste vier 
millioen gulden in beleening op onderpand 
voor drie maanden of op korteren termijn van 
fondsen, welke voorkomen op de tweede der 
in het volgend lid van dit artikel bedoelde 
lijsten van fondsen. 

II. Ue aanhef van het derde lid van arti
kel 21 der voornoemde wet wordt gelezen : 

,, De lijst der fondsen, die voor belegging in 
aanmerking komen, alsmede de lijst der fond
sen, welke. in beleening mogen worden geno
men, worden in de maand Juli van ieder jaar, 
enz."·; 

III. De aanhef van het vierde lid van 
artikel 21 der voornoemde wet wordt gelczen : 

,,Deze lijsten worden zoo noodig", enz. 
2. Voor de eerste maal na het in werking 
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treden dezer wet wordt de in het vorig artikel 
bedoelde lijst van fondsen, welke in beleening 
mogen worden genomen, zoo spoeciig mogelijk 
vastgesteld en ter goedkeuring aangeboden. 

3. Deze wet treedt in werking op den dag 
. harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 30sten De

cember 1914. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiiin, TREUB. 

(Dit_qeg. 16 Jan. 1915.) 

30 December 1914. BESLUIT, naar aanleiding 
van het Koninklijk besluit van 2 Novem
ber 1914 (Staatsblad n°. 514). S. 636. 

WIJ WILHELMINA, 1rnz. 
Gezien Ons besluit van 2 November 1914 

(Staats/Jlad n°. 514) tot overbrenging van de 
zorg voor de uitvoering van eenigc wetten en 
K,:minklijke besluiten van het Departement 
van Landbouw, Nijverheid en Handel naar dat 
van Financien ; 

Op de voordmcht van Onzen Minister van 
Financien en van Onzen Minister van Finan
ci~n, tijdelijk belast met het beheer van het 
Departement van Landbouw, Nijverheid en 
Handel van den 2den November 1914, n•. 64, 
afdeeling Kabinet en van den 2den November 
1914, n°. 3235, afdeeling Arbcidersverzekering; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
13 November 1914 n°. 14); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Financien en van Onzen Minister 
van .l!'inancien, tijdelijk belast met het beheer 
van het Departement van Landbouw, Nijver
heid en Handel van 14 November 1914, n•. 3358, 
afdeeling Arbeidersverzekering ; en op het 
nader rapport van Onze Ministers van Finan
cien en van Landbouw, Nijverheid en Handel 
,;an 28 December 1914, n•. 3649,· afdeeling 
Arbeidersverzekering ; 

Hebben goedgevonden on verstaan-: 
met ingang van den dag, waarop in werking 

· treedt de wet tot wettelijke voorziening naar 
aanleiding van het Koninklijk besluit van':.! No
vember 1914 (Staatsblad n•. 514), te bepalen: 

Art. 1. Alie bevoegdheden en verplichtingen, 
onderwerpen betreffende, welke ingevolge Ons 
besluit van 2 November 1914 (Staatsblad n•. 
514) tot den werkkring van Onzen Mbister 
van Financien behooren en bij bestaande alge
meene_ maatregelen van bestuur aan Onzeti 
Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel 
zijn opgedragen, gaan over op Onzen Minister 
van Financien. 

2. Alie verplichtingen, de in artikel 1 be
doelde onderwerpen betreffende, welke bij bc
staande algemeene maatregelen van bestuur 
aan derden jegens Onzen Minister van Land
bomv, Nijverheid en Handel zijn opgelegd, 
worden na het in werking treden van dit besluit 
geacht te zijn opgelegd jegens Onzen Minister 
van Financien. 

3. Dit besluit treedt in werking op den 
tweeden dag na dien der dagteekening van 
liet Staatsblad en van de Staat.~co1wanf, waarin 
het is geplaatst. 

Onze Ministers van Financien en van Land
bouw, Nijverheid en Handel zijn belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad en gelijktijdig in de Staatscourant v.al 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 30;ten December 1914. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financii!n, TREUB. 

De Min. ·van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
Pus THUMA. 

(Uitge_q. 1 Jan. 1915.) 

30 December 1914. BESLUIT, tot uitvoering van 
artikel 3 van het op 20 Januari 1914 te 
Louden gesloten verdrag voor de beveili
ging van menschenlevens op zee. S. 637. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 28 De
cember 1914, n°. 7502, afdeeling Nijverheid; 

Gelet op artikel 3 juncto artikel 71 van het 
op 20 Januari 1914 te Londen gesloten verdrag 
voor de beveiliging van menschenlevens op zee; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat uitgezonderd zijn van het bo

venbedoelde verdrag, behalve in de.,gevallen, 
waarin het verdrag anders bepaalt, de schepen, 
welke slechts reizen maken binnen het gebied, 
omvattende: 

de Oostzee; 
de Noordv.ee, voor zoover de grenzen daar

van niet aangegeven zijn door de oeverstaten, 
aan de N oordzijde begrensd door den 6lsten 
breedtegraad, aan de Westzijde begrensd door 
de lijnen Duncansbyhead, Zuidelijke punt van 
Zuid-Ronaldska (Orkadische eilanden), Oost
kust Orkaden, lijn vuur N oord-Ronaldska
vuur Sunburghhead· (Shetlandseilanden), Oost
kust der Shetlands, de meridiaan van het vunr 
van ~ ors t-U nst (Shetlands) tot aan de parallel 
van den 61sten breedtegraad, het Engelsche 
Kanaal tot·de lUn Point de Raz, Islede·Sein-
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Mizen-head, en de Iersche Zee tot de_ lijn 
Benmore-head-Mull of Cantyre. 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel is belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst. 

's-Gravenhage, den 30sten December 1914. 
WILHELMINA. 

De Min. van Landbouw, Nijved,eid en Handel, 
Pos~·HuMA. 

(Uitgeg. 9. Jan. 1915.) 

31 December 1914. WET, tot aanwijzing van 
de middelen ter goedmaking van de uit
gaven, begrepen in de Staatsbegrooting van 
het dienstjaar 1915. S_ 638. 

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

dat, volgens de artt. 123 en 124 der Gronclwet, 
jaarlijks de middelen behooren te worden aan
gewezen tot dekking van alle uitgaven des 
Rijks, in de algemeene begrooting_ begrepen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Ter goedmaking van de uitgaven, 

begrepen in de algemeene begrooting voor het 
dienstjaar 1915, zullen over dat jaar worden 
gebezigd de middelen en inkomsten hierna 
omschreven, te weten: 

A. de direcfe belastingen : 
1. de grondbelasting, 
2. de perrnneele belasting, 
3. de belasting op de bedrijfs- en andere 

inkomsten, 
3a. 1/ 3 gedeelte van de krachtens de wet van 

15 Mei 1914 (Staatsblad n•, 193) geheven 
wordende opcenten op de belasting op de be
drijfs- en andere inkomsten, over het belasting
jaar 1914-1915, 

4. de vermogensbelasting, 
4a. 1/ 3 gedeelte van de krachtens de wet 

van 15 Mei 1914 (Staatsblad n°. 193) geheven 
wordende opcenten op de vermogensbelasting, 
over het belastingjaar, l 914-1915 ; 

B. de accijnzen: 
5. d<i accijns op de suiker, 
6. de accijns op den wijn, 
7. de accijns op binnenlandsch en buiten

landsch gedistilleerd, tot een bedrag van ten 
hoogste vijf en twintig millioen twee honderd 
duizend gulden; 

8. de accijns op het zout, 
9. de accijns op bieren en azijnen, 

10. de accijns op het geslacht ; 
C. de indirecte belastingen: 

11. de rechten en boeten van zegel, 
lla. vijftig opcenten op de rechten en boeten 

van zegel, met nitzondering van die genoe_md 
bij de letters a, b en c van artikel I;) der wet 
van 11 Juli 1882 (Staafsblad n•. 93) en bij de 
wet van 24 Mei 1897 (Staatsblacl n°. 155), 

12. de rechten en boeten van registratie, 
13. de rechten en boeten van hypotheek, 
14. de rechten en boeten van snccessie en 

van overgang bij overlijden ; 
D. de reclden op den invoer: 
15. de rechten op den invoer, 
16. de rechten op het formaatzegel, in ge

bruik bij de heffing van rechten op den invoer, 
16a. vijftig opcenten op het formaatzegel 

voornoemd; 
E. de waarborg en de belastin,q cle1· gouden en 

zilveren werken: · 
17. de belasting op de gouden en zilveren 

werken, 
18. h et essaailoon in geval van verbreking 

der werken en voor gehalteproeven, welke geene 
betaling van belasting ten gevolge hebben; 

F. de inkoinsfen der domeinen, ioegen en 
vaarten: 

19. de inkomsten van de gewone domeinen, 
enz., 

20. de inkomsten van het domein van Oorlog, 
21. de inkomsten van de groote wegen, 
22. de inkomsten van vaarten, veren en 

havens; 
G. 23. de opbrengst der Staatsloterij ; 
H. 24. de opbrengst der uitgifte van akten 

voor de jacht en visscherij en van consenten 
voor de kustvisscherij ; 

I. 25. de opbrengst der loodsgelden; 
J. het 1·echt op de mijnen .-
26. het vaste en proportioneele recht op de 

mijnen, 
.26a. vijftien opcenten van het recht op de 

mijnen voor kwade posten en collecteloon; 
K. 27. het aandeel van het Rijk in de op

brengst van de exploitatie der Staatsspoor
wegen; 

L. 28. het aandeel van den Stuat in de 
winsten van de Nederlandsche Bank, ingevolge 
de wet van 31 December 1903 (Staatsblad 
no. 335); 

M. 29. de in art. 2 bedoelde bijdrage uit 
het Fonds, voortspruitende u_it koopprijzen van 
domeinen·; 

N. 30. de leges geheven •ingevolge de wet 
van 9 Mei 1890 (Staatsblacl n°. 80), gewijzigcl 
bij die van 29 December 1893 (Staatsblad 
no. 246); 

0. 31. de opbrengst van voor het publiek 
verkrijgbaar gestelde stukken ; 

P. de renten van kapitalen, voorgeschoten aan 

---------
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de kolonien in Oost- en West-Indiii, aan Staats
bedriji,en, 's Rijks bijzondere fondsen, gemeenten, 
spoorwegmaatschappijen, enz.: 

32. het aandeel van Nederlandsch Oost-Indie 
in de renten en kosten van de .N ationale Schuld, 

33. de rente van lmsvoorschotten aan Ne
derlandsch Oost-Indie. 

- . . 
34. de rente van lrnsvoorschotten aan Suri-

nanie, 
35. de rente van kasvoorschotten aan Gurar;ao, 
36. de rente door de kolonie Suriname ver- · 

schuldigd van het voorschot voor den aanleg 
van een spoorweg naar het Lawa_qebied, . 

37. de rente van voorschotten ingevolge 
art. 33 Iler W oningwet, 

38. de rente van voorschotten aan het 
Tiendfonds, 

39. de rente door de gemeente T'enlo ver
schuldigd van ·het haar verleende voorschot 
voor het inrichten der spoorwegbrug over de 
Maas voor gewoon verkeer, 

40. de rente van het v<lorschot aan de 
N. 0. Locaalspoorwegmaatschappij 'verstrekt, 
ingevolge art. 11 der overeenkomst, goedge
keurd bij de wet van 15 Juli 1898 (Staatsblad 
n°. 185) en dividend over de aaudeelen dier 
Maatschappij in het bezit van het Rijk, 

41. de rente van kapitalen verstrekt aan het 
Staatsbedrijf der .A.lgemeene Laudsdrukkerij, 

42. de rente van kapitalen verstrekt aan 
bet Staatsmuntbedrijf, 

43. de rente van kapitalen verstrekt aan de 
artillerie-inrichtingen, 

44. de rente ¥an kapitalen verstrekt aan bet 
Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie, 

45. de rente van kapitalen verstrekt aan het 
Staatsvisschershavenbedrijf, 

46. de rente van andere door den Staat ver
leende voorschotten ; 

Q. de teriigbetalingen van kapitalen voorge
schoten aan de kolonien in Oost- en West-Indie, 
aan Staatsbedrijven, 's Rijks bijzondere fondsen, 
gemeenten, spoorwegmaatschappijen, enz.: 

47. het aandeel van Nederlandsch Oost-Indie 
in de aflossing van Nationale Schuld, 

48. de terugbetaling door Suriname van het 
voorschot verstrekt voor den aanleg van een 
spoorweg naar het Lawagebied, 

49. de aflossing van voorschotten ingevolge 
art. 33 der Woningwet, 

50. de terugbetaling van voorschotten ver
strekt aan het Tiendfonds, 

51. de terugbetaling- van voorschotten voor 
den aanleg van spoorwegen met beperkte snel
heid, 

52. de terugbetaling van kapitalen verstrekt 
aan het Staatsbedrijf der Algemeene Lands
drukkcrij, 

53. de terugbetaling van kapitalen verstrekt 
aan bet Staatsmuntbedrijf, 

54. de terugbetaling van kapitalen verstrekt 
aan de artillerie-inrichtiugen, ~ 

55. de terugbetaling vari kapitalen verstrekt 
aan het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafa, 
en Telefonie, 

56. de terugbetaling van kapitalen verstrekt 
aan het Staatsvisschershavenbedrijf, 

57. de terngbetaling van andere door den 
Staat verleende voorschotten ; 

R. de iiitkeesingen door Staatsbedrijven van 
suppletoire prernie we_q_ens de pensioenverzekering 
van het personeel, a/smede van brandvei·zekeriii_qs
premie: 

58. de uitkeeringen van suppletoire pensi
oenverzekeringspremie en van. brandverzeke
ringspremie door het Staatsbedrijf der .A.lge
meene Landsdrukkerij, 

59. de uitkeeringen van suppletoire pensioen
verzekeringspremie en van brandverzekerings
premie door bet Staatsmuntbedrijf, 

60. de uitkeeringen van suppletoirc pensi
oenverzekeringspremie en van brandverzekc
ringspremie door de artillerie-inrichtingen, 

61. de uitkeeringcn van suppletoire pensioen
verzekeringspremie en van brandverzekerings
premie door het Staatsvisschershavenbedrijf, 

62. de. uitkceringen van suppletoire pensi
oenverzekeringspremie en vau brandverzeke
ringspremie door bet Staatsbedrijf der Poste
rijen, Telegrafie en Telefonie, alsmede pensi
oensbijdragen der ambtenaren tot dnt bedrijf 
behoorende, 

63. de uitkeering van suppletoire pensioens
verzekeringspremie door de Rijkspostspaarban k, 
alsmede pensioensbijdragen der ambtenaren tot 
die inrichting behoorende, 

64. de uitkeering door do Rijkspostspaarbank 
van de contante waarde van de pensioenrechten 
der ambtenaren op 1 J anuari 1915, voor zoover 
niet bereids door 's Rijks Schatkist vroeger 
genoten; 

S. de verschillende ontvangsten en toevallige 
baten het Departement van Buitenlandsche Zaken. 
befrejfende : 

65. de consulaatrechten, 
66, de door de Ohineesche Regeering ver

schuldigde schadevergoeding ter zake van de
onlusten in 1900, 

67. de bijdragen voor pensioen van burger
lijke ambtenaren onder het Departement van 
Buitenlandsche Zaken ressorteerende, 
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68. de op brengst der verkochte Rijksgoederen 
en -eigendommen, 

69. de andere ontvangsten niet tot de ge-, 
noemde behoorende; 

T. de verschillende ontvangsten en fo{.valli,qe 
bciten het Departement van Jiistitie betreffende : 

70. de inkomsten van den Hoogen Raad van 
Adel en de renten van de te zijnen name op 
het Grootboek der-Nationale Schuld, rentende 
2½ ten honderd, ingeschreven kapitalen, 

71. de inkomsten voortvloeiende nit den 
arbeid in de gevangenissen en de Rijkswerk
inrichtingen, 

72. de baten het beheer van den gewonen. 
<lienst der gevangenissen en der Rijkswerkin
richtingcn betreffenle, 

73. de inkomsten voortvloeiendo uit den dienst 
van het Rijkstucht- en -opvoedingswezen, 

7 4. de Griffierech ten, 
75. de gerechtelijke boeten, 
76. de bijdragen voor pensioen van burger-' 

1ijke ambtenaren onder het Departement van 
.J nstitie ressorteorende, ' 

77. de opbrengst der verkochte Rijksgoede-
ren en -eigendommen, 

78. de andere ontvangsten niet tot de ge
noemde behoorende; 

U. de verschillende ontvangsten en toevallige 
baten het Departement van Binnenlandsche Zaken 
betrejfende : 

79. de opbrengst • van de Nederlandsche 
Staatscoiwant en het verslag der Handelingen 
van de Staten-Generaal, 

80. de opbrengst van het Staatsblad, 
81. de bijdrage van de gemeente Rotterdarn 

in de kosten der aldaar bestaande Rijksinrich
ting tot opleiding van vroedvronwen, · 

82·. de baten voortv loeiende nit het beheer 
van de Rijkskrankzinnigengestichten, 

83. de baten voortvloeiende uit het beheer 
van het Universiteitsziekenhuis te Leiden,. 

84. de baten voortvloeiende uit het beheer 
van de kli:nieken der Rijksuniversiteit te Utrecht,, 

85. de bijdragen voor het volgen der lessen 
»an de -Rijksuniversiteiten, · 

86. de betalingen voor het afleggen der 
examens bedoeld bij art. 138 der wet tot 
regeling van het hooger onderwijs, 

87. de bijdragen · voor het volgen der lessen 
aan de Technische Hoogeschool, 

88. de betalingen voor het afleggeii der 
examens aan de Technische Hoogeschool, 

8!J. de bijdragen van leerlingen op de Rijks
hoogere burgerscholen, 

90. de bijdragen van gemeenten in de kosten 
van Rijks- hoogere burgerscholen, 

91. de schoolgelden van leerscholen, ver
bonden aan de Rijkskweekscholen voor onder
wijzers, 

92. de betalingen voor bet afleggen der 
examens bedoeld b~i art. 88 der wet tot rege
ling van het lager onderwijs, 

93. de bijdragen voor pensioen van onder
wijzers bij de lagere scholen, 

94. de teruggaven door gemeenten ter zake 
van hetgeen door haa:r, volgens art. 48 der 
wet tot regeling van het lager onderwijs, over 
1913 te veel is genoten, 

95. de bijdragen van kweekelingen der Rijks
academie van beeldende kunsten, 

96. de schoolgelden van leerlingen aan de 
Rijksnormaalschool voor teekenonderwijzers, 

97. de sGhoolgelden van leerlingen aan de 
Rijksschool voor kunstnijverheid, 

98. de vergoeding door gemeenten in de 
kosten van wachtgelden van onderwijzers, 

99. de winst van het Staatsbedrijf der 
Algemeene Laridsdrnkkerij, 
100. de bijdragen voor pensioen van burger

lijke ambtenaren onder het Departement van 
Binnenlandsche Zaken ressorteerende, 
101. de opbrengst der verkochte Rijksgoede

ren en -eigendommen, 
102. de andere ontvangsten niet tot de ge

noemde behoorende; 
V. de verschillende ontvangsten en toevallige 

baten het Departement van Marine betrejfende: 
_103. de bijdragen voor de opleiding van 

adelborsten en a.:lspirant-administrateurs bij het 
Koninklijk Instituut voor de marine, 

104. de bijdragen voor · de opleiding van 
adspirant-macbinisten, 

105. de uitkeering van Belgie wegens de 
vuurgelden op de Wester-Scltelde, 

106. de vergoeding door Belgie, ingevolge 
artikel 11 van de overeenkomst van 27 Octo
ber 1904, goedgekeurd bij de wet van 12 Decem
ber 1905 (Staatsblad n°. 316), betreffende de ver
betering der verlichting van de Wester-Scheide, 

107. de teruggave door Belgie van de trak
tementen van de opzichters en lichtwachters 
bij de yerlichting van de Wester-Scheide, 

108. de hijdragen voor pensioen van burger
lijke ambtenaren onder het Departement van 
Marine ressorteerende, 

109. de opbrengst der verkorhte Rijksgoe
deren· ell' -eigendommen, 

110. de andere ontvangsten niet tot de ge
noemde behoorende; 

W. de ve1·schillende ontliangsfen en foevallige 
-baten het Departement .van Financien betrejfende : 

111. de verjaarde renten, · 
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112. cle inkomsten van cle Grootboeken der 
Nationale Schuld, 

113. cle door's Rijks Munt afgeleverde munt, 
. 114. cle rente van het kapitaal in de Groot

boeken der Nationale Schuld, ingeschreven 
ten name van het ,,Fonds uit de zuivere winsten, 
verkregen uit aamnuntingen i•oor rekening van 
lzet Rijk", 

115. de winst van het Staatsmuntbedrijf,. 
16. cle · .vergoeding door pro.vincien en ge

meeilten, in 1915 verschulcligd, w.or de in:. 
vorderiug van opcenten op de grondbelasting 
over het dienstjaar 1914, op cle personeele 
belasting over bet clienstjaar .1913, op de be. 
lasting op de beclrijfs- en anclere inkomsten 
over het ·belastingjaar 1913/1914 en op . de 
vermogensbelasting . over het belastingjaar 
1912/1913, 

117. de teruggave wcgens het aandeel der 
niet ten behoeve van 's Rijks lrns geheven 
opcent.en in cle · kwade posten op de gr,ondbe
lasting en op de personeele belasting over bet 
dienstjaar 1912 en op de bedrijfs- en:Vermogens
belastingen over het belastingjaar .;l.912/1913, 

118. de opbrengst van de boeten en .ver
beurdverklaringen bij de personeele-belasting, 
de rechten op den invoer, de accijnzen en de 
belasting · op bedrijfs- en andere inkomsten 
vallencle, 

119. de kosten van vervolging tot invo rdering 
van directe belastingen aan. de schatkist ver
vallen, 

120. de leges aan de sehatkist vervallen, 
121. de ontvangsten_wegens houtgeest, gebe

.zigd tot vermenging van gedistilleerd, .err we
gens stoffen gebezigd tot vermenging van zout, 

122. de ontvangsten wegens verrichtingen 
betrekkelijk bet kadaster, 

123. de opbrengst van bet door de land
meters en de boekhouders van bet kadaster 
voor particulieren verrichte werk, 

124. de geconsigneerde gelden, waarvan-het 
recht van uitk_eering in 1 ~15 vervalt, 

125. de opbrengst van bet verkort verslag 
van· de vergaderingen ,cj.~r Tweede Kamer van 
de Staten-Generaal, 

126. de bijdragen vuor pensioen van bur
gerlijke ambtenaren tot de Hooge Sf;aats
lichamen behooren<le, 

127. de bijdr~gen voor pensioen van burger
lijke ambtenaren onder·het Departement van 
Financien ressorteerende, 

128. de opbrengst der verkocht_e Rijksgoe
•deren en -eigen!lommen, 

129. de andere ontvangsten niet tot· de 
genoemde behoorende; 

.1914. 

X. de verschillende ontvangsten en toevallige 
baten het Departement van Oorl,og, betreffende: 

130. de bijdrage"Q voor, de opleiding van 
cadetten bij de Koninklijke Militaire Academie, 

131. ·de -bijdragen voor de opleiding van 
cadetten aan de. Oadettenschool. 

132. de teruggaven van voorschotten aan 
officieren verstrekt, tot aanschaffing van paarden, 

133. de winst van de artillerie-inrichtingen, 
134. de bijdragen ,,oor pensioen van bur

gerlijke ambtenaren onder het I>epartement 
van Oorlog ressorteerende, 

135. De opbrengst der verkochte Rijksgoe
deren en -eigendommen, 

136. de andere ontva_ngsten niet tot de ge
noemde behoorende ; 

Y. de ver_scliillende ontvangsten en- toevallige 
baten lzet Depart~ment van Waterstaat ~efrejfende: 

137. de 1eruggave door lJelgie van de :kosten 
van exploitatie en onderh_oud van de Rijks
electrjciteitswerken te Terneuzen, 

138. de baten voortvloeien~e uit den aanleg 
-der Staatsspoorwegen, ·:· 

139. de bijdrage van Belgie_ in bet onderhoud 
van bet kanaal -van Gent na!)f• 'f'ei·neuzen, 

140: de bijdragen in ·de ko~ten van aanleg 
en onderhoud van landswerken, 

141. de ternggave van de uit de Sta_at~be
grooting bestreden kosten van de Rij\,spost
spaarhank, . 

142. de winst van bet Staatsvisschershaven
bedrijf, 

143. de. winst van bet Staatsbedrijf der 
Posterijen, Telegrafie en Telefonie, 

144. de bij9-ragen voor pensioen van burger
lijke- ambtenaren onder bet Departement van 
Waterstaat ressorteerende, 

145. de opbrengst der verkochte Rijksgoe
_deren en -eigendommen, 

146. de. and_ere ontvangsten niet tot de ge• 
noemde beho9rende ; 

Z. de ·verschillende ontvangsten en toevallige 
balen het IJep(lrlement van Landbouw, Nijverheid 
en Han.del ·fjefreffende: 

147. de baten voortvloeiende nit bet beheer 
der _Rijks hoogere land-, tui:i;i- en boschbo~w
school te Wageningen en de bijdrage van Ne
·derlandsch Oost-Indie in de ko~ten dier school, 

148. de bijdragen van de leerlingen der 
rniddelbare N ede_rlandscbe landbouwschool te 

. GrQningen, 
149. de bijdragen van de leerlingen der mid

delbare kok>niale landbouwschool. te Deventer, 
. 150. de bijdragen van leerlingen der Rijks

. zuiv:elscho_ol te Bo/sward en de bijdrage der 
provincie Fries/and in de kosten dier school, 

43 
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151. de bijdragen van de leerlingen der 
Rijkslandbouwhuishoudschool ,,de Rollecate", 

152. de bijdragen- van leerlingen op de Rijks 
land- en tuinbouw winterscholen, 

153. de baten voortvloeiende uit de oplei
dingsschool voor onderwiJzeressen bij het-land
bouwhuishoudonderwiJs, 

154. - 'de inkomsten van het hengstve·ulen
depot:te -Bergen op Zo01n, 
- 155. · de·· ontvangsten "ivegens Rijkskeiiring 

van hengsten, 
156. de bateu voortvloeiei:rde uit hct bijzonder 

toezicht op· de bereid- en bewaarplaatsen van 
boter, in perceelen waar en boter en margarine 
wordt bereid, ingev6lge ·artikel 9, tweede lid, 
der Boterwet, 

157. de bateu voortvloeieude uit het onder
. zoek .van terreiuen, plan ten, euz., uit het 
onderzoek van ter in- of doorvoer toegelaten 
aardappelen en uit het gebruik van blauw
zuurdamp ter bestrijding van voor den laud
en tuinbouw schadelijke dieren, 

158. de baten voortvloeiende uit het beheer 
van 's Rijks veeartsenijschool, 

159. de baten voortvloeiende uit het Ko
·ninklijk besluit van 1 December 1910 (Staats
blad n•. 364), houdende bepaliugen ter bestrijding 
van tubercnlose onder het rundvee, 

160. de baten voortvloeieude uit de keuring 
van voor uitvoer bestemd vleesch, 

161. de baten voortvloeiende uit het beheer 
van 's Rijks seruminrichting, 

162. de opbrengst der Rijkslandbouwproef
stations, 

163. de bijdragen van verschillende provin
cien in de kosten van de zuivelconsulent
sclrnppeu, 

164. de justeerloonen van gewichten, 
165. de bateu voortvloeiende nit het Staats

mijubedrijf, ua aftrek van de vrachten en 
verdere onkosten op den verkoop van de 
producten vallende, 

166. de· ontvangsten voortvloeiende nit de 
uitvoering van de Octrooiwet 1910 (Staatsblad 
no. 313), 

167. de inkomsten ingevolge de wet van 
30 September 1893 (Staatsblad n•. 146), laat
stelijk gewijzigd bij die van 8 Februad 1912 
(Staatsblad n°. 64), houdeude bepalingen op de 
fabrieks- en handelsmerken. 

168. de bijdrageu voor pensioen van burger
· lijke ambtenareu onder het Departement van 
Landbouw, ·.Nijverheid en Handel ressor
teerende, 

169. de opbrengst der verkochte RiJksgoe
deren en -eigendommen, 

170. de andere ontvaugsteu niet tot de ge
noemde behoorende ; 

AA. de verschillende ont·va'ngsten en toeval
lige baten het Departement van Kolonien betref-
fende i · 

171. het aandeel in de ontvangsten wegens 
kabeltakseu ·uit de door de Duitsch-N eder
landsche Telegraaf Maatschappij geexploiteer
de lijueu, 

172. de teruggave door Nederlandsch Oost
Indie van de kosten van het personeel van 
··bet statistisch bureau· ·en· van het technisch _ 
bureau bij het Departement" van Kolonien, en 
-van den concierge bij het bureau van de 
Geueeskuudige Commissie bij dat Departement, 
alsmede van de trakteineuten van de leden 
van de commissie van keuring en van het 
pakhuispersoneel bij het koloniaal etablisse
ment te A-msterda-m, 

173. de ontvangsten van het militair hos
·pitaal, van de apotheek en van het magaziju 
van geneesmiddelen te• Paramaribo en van de 
-militaire ziekeninrichtingen te Nicke1'ie en 
te Albina, 

- 174. de bijdragen voor pensioen van bur
gerlijke ambtenaren onder het Departement 
van Kolonien ressorteerende, 

175. de opbrengst der verkochte Rijksgoe
deren en -eigendommen, 

176. de andere ontvangsten niet tot de ge
·noemde behooreude. 

2. Van het voordeelig slot der rekeuing 
van het Fonds voortspruitende nit koopprijzen 
van domeiuen over het jaar 1914 en de in 
1915 te ontvangen koopprijzen van domeinen 
en afkoopprijzen van tie~1drecht, · jacht- en 
vischrecht en grondrenten, eeuwigdurende erf
pachten en dergelijke praestatien, wordt een 
bedrag van zes honderd duizend gulden toege
voegd aan de middelen tot goedmaking der 
uitgaven, begrepen in de Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1915. 

3. :N aar aanleiding van art. 35 der wet van 
21 April 1810 (Bulletin des Lois, n•. 285) wordt 
het proportioneel recht op de rnijnen voor het 
jaar 1915 bepaald op twee en een half ten hondera 
der zuivere opbrengst. 
- 4. Ter voorziening in kasbehoeften kunnen 

desgevorderd schatkistbiljetten of schatkist
promesseu worden uitgegeven en schatkistbil
jetten warden beleen·d tot eeu zoodanig bedrag 
als noodig is ter verkrijging van eene som van 
ten hoogste dertig -millioen gulden. . 

5. Deze wet treedt in werkiug op l _J anuari 
1915. 

) Lasten en bevelen, enz. 
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Gegeven te 's•Gravenhage, den 31sten De
cember 1914. 

WILH ffiLMIN,A. 
De Minister van Financiiin, TREUB. 

(Uitgeg. 1 Jan. 1915.) 

STAATSBEGROOTING VOOR HET 
DIENSTJ AAR 1915. 

WET OP DE MIDDELEN. 
Raming · voor het dienstjaar 1915. 

A. Directe belastingen. 
1. Grondbelasting. . . . . . fl6,000,000.
Af: ontheffingen, kwijtschel- · 

dingen en oninbare posten. 55,000.-
Totaal ... f15,945,000.-

2. Personeele belasting ... f14,400,000.-
Af: ontheffingen, verminderin-

gen, afschrijvingen en oninbare 
posten. . . . . . . . . . . . 750,000.-

Totaal . . . fl3,650,000.-
3. Belasting op bedrijfs- en an- · 

dere inkomsten. . ; . . . ·. . f14,975,000.
Af: ontbeffingen, verminde-

. ringen, afschrijvingen, terugga-
ven en oninbare posten f 385,000 

uitkeering aan de 
geldmiddelen van Ne
derlandsch-Indie vol
gcns de wet van den 
9den April 1897 (Staats-
blad n°. 84) . 1,500,000 

1,885,000.
fl3,090,000.-

3a. Opcenten op die belusting 
(1/ 8 gedeelte) .- . . 1,500,000.-

·Totaal· . . • f 14,590,000.-
4. Vermogensbelasting •... fl0,416,000.
Af: ontheffingen, kwijtschel-

dingen, verminderingen, afschrij-
vingen en oninbareposten, welke 
in 1915 worden betaald . . . . 50,000.-

fl0,366,000.-
4a. Opcenten op die belasting · ' 

( 1/ 3 gedeelte) . 680,000.-
Totaal. . . . fll,046,000.-

B. Accijnzen .. 
5. Suiker. 
6. Wijn. 

. f27,200,000.
l,650,000.-

7. Binnenlandsch · en buiten
landsch gedistilleerd . 25,200,000.-

1,900,0(J0,-
1,550,000.

. 5,955,000.-,
• f63,455,000.-

8. Zout . . . .•.. 
9. Bieren en azijnen. 

10. Geslacht •.. 
Totaal 

C. Indirecfe belasfingen. 
11. Zegelrechten . . f6,050,000 
lla. 50 opcenten op 

zegelrechten. . . . . 700,000 

12. Registratierechten . . . . 
13. Hypotheekrechten . . . • 
14. Rechten van successie en 

f 6,750,000.-
8,050,000.--,-

860,000.-

van overgang .bij overlijden . . 16,000,000.
Totaal . . . f31,660,000.-

D. Rechten op den invoer. 
15. Rech ten op den invoer. . JI 7,250,000 . ....:. 
16. Formaatzegel . . f 20,660 

16a. 50 opcenten op het 
formaatzegel 10,340 

31,000.-

Totaal .... f17,281,000.-

E. Waarborg en be{asting der gomlen en 
zilveren werken. -

17. Belasting . . . . . . . . f 510,000.-
18. Essaailoon in ·geval van 

verbreking der werken en voor 
gehalteproeven, welke geene be
taling van belasting ten gevolge 
hebben. . . . . . . . . . ____ 50_0_.-_ 

Totaal .. • J 
.F. Dorneinen, enz. 

19. Inkomsten. van de gewone 

510,500.-

domeinen . . . . . . . . . . . f 1,290,000.-
20. Inkomsten van bet domein 

van Oorlog. . . . . . . . . • 83,000. -
21. Inkomsten. van de groote. 

wegen ..... 
22. Inkomsten 

veren en havens 
van vaarten, 

47,000.-

126,000.-
Totaal . . . f 1,546,000.

G. 23. Opbrengst der Staats
loterij . . . . . . . . . . . • f · · 

H. · 24. · Opbrengst der uitgegeven · 
akten voor de j acht en visscherij 
en van consenten ·;voor de kust
visscherij. . . . ·. . . . . . . 

I. 25: Loodsgelden . . . . . 

J. Recht op de niijnen. 
26. Vast recht en proportioneel 

recht .......•... • f 
26a. 15 opcenten voor kwade 

654,500.--

176,006.-
3,800,000.-

43,500.-

posten en collecteloon. . . . • ___ 6-'--·,5_0_0_.-_ 
Totaal ... -~f~. __ 50__,,_00_0_.-_,_. 

Totaal van de middelen A-J.f174,364,000.

IC 27. Aancleel van het Rijk in 
de opbrengst van de exploitatie 
der Staatsspoorwegen. . . . .. f 4,388,140.~ 

L. 28. Aandeel van den Staat, 
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ingevolge de wet van den 31sten 
December 1903 (Staatsb_lad no. 
335), in de winsten der Nedei·
landsche Bank, zijnde een vierde 
gedeelte der over bet boekjaar 
1914/1915 en drie vierde gedeel
ten der over . bet boekjaar 
1915/1916 den Staat toekomende 
winsten . . . . . . . . . . . . f 2,925,000.-

M. 29. De in artikel 2 der 
Middelenwet bedoelde bijdrage 
ui t bet F',onds voortsprnitende uit 
koopprijzen van. do,neinen. . . • 600,000.-

N. 30. Leges, geheven ingevol
ge de wet van den 9den Mei 1890 
(Staatsulad n°. 80), gewijzigd bij 
die van dfln 29sten December 
1893 (Staatsblad n°. 246). . . . 172,000.-

0. 31. Opbrengst van voorhet 
publiek verkrijgbaur gestelde 
stukken . . . . . . . . 29,000.-

'· 
P. Renten van kapitalen, voorgeschoten aan de 

kolonieii in Oost- en TfTest-Indiii, aai\ Staafs
bedrijven, 's Rijks bijzondere fondsen, ge,neenten, 

spoorwegniaatschappijen, enz. 

32. Aandeel van N ederlandsch 
Oost-Indie in de renten en kosten 
van de Nationale Schuld ..• f 2,472,022.50 

33. Benten van kasvoorschot-
100,000.-

85,000.-

Maatschappij ir: bet bezit van 
het Bijk . . . . . . . . . . . f 303,700.-

41. Rente van kapitalen ver-
strekt aan het Staatsbedrijf der 
Algemeene Landsdrukkerij. . • 42,600.-

42. Rente van kapitalen ver-
strekt aan het Staatsmuntbedrijf 28,000.-

43. Rente van kapitalen ver-
strekt aan de artillerie-inrich-
tingen . . . . . . . . . . ; . 91,000.-

44. Rente van kapitalen ver-
strekt aan bet Staatsbedrijf der 
Posterijen,Telegrafie en Telefonie 1,253,000.-

45. Rente van kapitalen ver-
strekt aan het Staatsvisschers-
haven bedrijf te IJniuiden . • . 118,275.-

46. Rente van andere door den 
Staat verleende voorschotten. Memo1·ie. • 

Totaal ... f 5,774,997.50 

Q. Terugbetalingen van kapitalen, voo,·gescho• 
ten aan de koloniifn in Oost- en West-Indiii, 
aan Staatsbed·rijven, 's Rijks bijzonderefondsen, 

ge,neenten, spoorwegmaatschappijen, enz. 

47. Aandeel vanNederlandsch 
Oost-Indie in de aflossing van 
Nationale Schuld •..•... f 1;385,477.50 

48. Terugbetaling door Siiri
nanie van het voorschot verstrekt 
voor den aanleg van een spoor-
weg naar het Lawagebied • . • Me,norie. 

49. Aflossing van voor~chotten 
ingevolge art. 33 der Woning-
wet . . . . . . . . . . . . . 121,000.-

ten aan N ederlandsch Oost-Indie 
34. Bente van kasvoorschotien 

aan Sitrinanie. • ; . . . . . • 
35. Bente van kasvoorschotten 

aan Gurar;ao • • • . • • • . • 500.- 50. Terugbetaling van voor-
36. Rente door de kolonie Su

rina,ne verschuldigd van het 
voorschot voor den aanleg van 
een spoorweg naar het Lawa-
geoied . . . . . . .. • . . •.. 

37. Rente van voorschotten in
gevolge art. 33 der .Woningwet 

38. Bente van voorschotten 
a~n bet Tiendfonds . . . . . . 

39. Rente door· de gemeente 
Venlo verschuldigd van bet haar 
verleende ·voorschot voor bet 
inrichten der sj)oorwegbrug over 
de l.Iaas voor gewoon verkeer . 

40. · Bente van bet voorschot 
aan de N. 0. Locaalspoorweg
maatschappij verstrekt, ingevolge 
art. 11 der overeenkomst, goed
gekeurd bij de wet van 15 Juli 
1898 (Staatsblad n°. 185) en divi
dend over de aandeelen dier • 

schotten verstrekt aan het Tiend-
fonds . . . . . . . . . . . . l.Iemorie. 

51. Terugbetal\ng van voor
schotten voor den aunleg voor 

.255,000.- spoorwegen met beperkte snel-
heid. . . . . . . . . . . . . 14,100.-

525,000.- 52. Terugbetaline; van kapita-
len vers.trekt aan het Staatsbe-

500,000.- drijf der Algemeene Landsdruk, 
kerij . . . . . . . . . . . . 43,040.-

53. Terugbetaling van kapita-
len verstrekt aan bet Staats-
muntbedrijf . . . . . . . . . 31,200.-

900.- 54. Terugbetaling van kapita-
len verstrekt aan de artillerie
inrichtingen . . . • . . . . . ,' Memorie. 
- 55. Terugbetaling van kapita

len verstrekt aan het Staatsbedrijf 
der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonje. · ....... ,: .- .•. - Memorie. 

56. Terugbetaling van kapita-
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len verstrekt aan het Staatsvis
schershaven bedrijf te IJ1nuide11. Memorie. 

57. Terugbetaling van andere 
door den Staat verleende voor-· 
schotten • . • . JJ,[emorie·. 

Totaal ... f 1,594,817.50 

R. Uitkeeri;ig~n dooi· Staatsbedrijven. van 
suppletoire prernie wegens de pensioen
verzekering van het personeel alsmede 

van brandverzekerin,qspre,nie. 

58. Uitkeeringen van premien 
door het Staatsbedrijf der Alge-
meene Landsdrukkerij. . . . . f 13,000.-

59. Uitkeeringen van premien 
door bet Staatsmuntbedrijf . . 6,650.-

60. Uitkeeringen van premien 
door de artillerie-inricbtingen . 58,300.-

61. Uitkeeringen van premien 
door het Staatsvisschershaven-
bedrijf te IJ,nuiden . . . . . • 2,500.-

62. Uitkeeringen van premien 
door het Staatsbedrijf der Pos
terijen, Telegrafie en Telefonie 
en de bijdragen voor pensioen . · 1,052,700.-

63. Uitkeeringen van premien 
door- de Rijkspostspaarbank en 
de -bijdragen voor pensioen . . 31,000.-

64. Uitkeering door de Rijks
postspaarbank van de contante 
waarde van de pensioenrechten 
der ambtenaren op 1 Jan. 1915, 
voor zoover niet bereids door 
's Rijks schat~ist vroeger genoten 150,0.00.-

Totaal . . . f 1,814,150.-

S. Ve:rschillende onfvangsten en toevalli,qe 
oaten het Departernent van Buiienlandsche 

Zaken betrejfende. 

65. Oonsulaat~echten . . . . f 
66. Schadevergoeding door de 

Obineesche Regeering verschul-
digd, ter zake van de onlusten 
in 1900 ...•.•..... 

67. Bijdragen voor pensioen 
· van burgerlijke ambtenaren, on-

der het Depa~tement van Bui
tenlandsche Zaken ressorteerende 

68. Opbrengst van verkochte 
rijksgoederen en eigendommen . 

69. Andere ontvangsten niet 

75,000.-

72,600.-

12,000.-

1,000.-

tot de genoemde behoorende .. ___ 2.,_,5-'0_0_.-_ 
Totaal . . • f 168,100.-

T. Versckillende ontvangsten en toevallige oaten 
het lJeparterner.t van Justitie betrejfende. 

70. Inkomsten van den Hoogen 

Raad van Adel en renten van 
de te zijnen name op bet Groot~ 
boek der Nationale •Schuld, ren
tende 21; • ten honderd, inge-
scbreven kapitalen . . . . . . f 25,000.-· 

71. Inkomsten voortvloeiende 
uit den arbeid in de gevangenis-
sen en de Rijkswerkinrichtingen. · 885,000.--

72. Baten, het beheer van den 
gewonen dienst der gevangenis
sen ender Rijkswerkinrichtingen 
betreffende. . . . . . . ·. . . (JO, 750.-

78. Inkomsten 'voortvloeiende 
uit den dienst ·van het ·Rijks
tucht- en opvoedingswezen. 

74. Griffierechten . . . . . : 
75. Gerechtelijke boeten . . . 
76. Bijdragen voor pensioen 

van burgerlijke · ambtenareh, 
onder het Departement van 
Justitie ressorteeren.de. . . . . 

77. Opbrengst van verkochte 
rijksgoederen en eigendommen . 

78. Andere ontvangsten niet 

· 24,000,__: 
250,000.-
460,000.-

105,000.-

1,200.-

tot de genoemde behoorende. 24,000.-
Totaal . . . f 1;864,950:--

U. Verschillende ontvan,qsten en toevalli_qe baten 
het Departement van Binnenlandsche Zaken 

' betre.ffende. 

79. Opbrengst van de Neder: 
landsche Staatscoiwant en · het 
verslag der Handelingen 11an · de 
Staten-Generaal :· ..•.... ·• f · 48,000.-

80. Opbrengst van, bet Staats-. 
blad . . . . . .. . . · . . · . ·. · . 8,000.'.-

81. Bijdrage · van cle gemeente 
Rotterda,n in de kosten der al
daar bestaande Rijksinricbti:ng 
tot opleiding van vroedvrouwen 5,000.-

82.- Eaten voortvloeiende uit 
het beheer van de Rijkskrank-
zinnigengestichten . . . . . . ' 50,000.-

88. Eaten voortvloeiende uit 
het beheer van hetUniversiteits-
ziekenhuis te Leiden • . · . . . 21,600.-

84. Baten voortvloeiende uit 
het beheer van de klinieken der 
Rijksuniversiteit te Utrecht. . • 61,000.-

85. Bijdragen voor het volgen 
der lessen aan de Rijks-univer-
siteiten . • . . . . . . . . . 3:25,000.-

86. Betalingen voor het afleg
gen ·der examens, bedoeld bij 
art. 188 der wet tot regeling 
van het hooger onderwijs 35,000.-
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87. Bijdragen voor het volgen 
der lessen aan de Technische 
Hoogeschool . ... . . . . . . . f 190,000.-

88. Betalingen voor het . af-, 
leggen der examens_aan de_Tech-
nische Hoogesehool . . . . . . 30,000.-

89. Bijdragen van leerlingen 
op de Rijks- . hoogere burger-
scholen . . . . . . . . . . .. 115,000.-

.90. Bijdragen -van gemeenten 
in de kosten van Rijks-hoogere 
burgerscholen .• . . . .. • . . 33,000.-

91. Schoolgelden va_n leerscho-
len vor bond en. aap. de Rijks-
kweekscholen van onderwijzers. 14,000.-

92. Betalingen voor h~t af
leggen der examens, bedoeld bij 
art. 88 (\er wet tot regaling van 
het lager onde,~ijs . . . . . . 57 ,000.-

93. Bijdragen voor pensioen 
van onderwijzer~ bij . de lagere 
scholen . . • . . . . . .. . . 630,000,-

94. Teruggaven door gemeen
ten ter zake van. hetgeen door 
haar, volgens art. 48 de_r wet tot 
regeling van het lager onder-
wijs, over 1913 ·te veel is genoten 130,000.-

95. Bijdragen van kweekelin-
gen der Rijks-academie van 
beeldende lrnnsten . . : . . . 6,500.-

96. Schoolgelden van leerlin-
gen aan de Rijksnormaalschool 
voor teekenonderwijzers . ; . . 2,200.-

97. Schoolgelden . van leerlin-
gen aan de Rijksschool voor 
kunstnijverheid. . . . . • . . . . 1, 100.-

98. Vergoeding door gemeen-
ten in de kosten van wachtgelden 
van onderwijzers • . . . . . ... · 25 ,000.-

99. Winst van het_ Staatsbe-
drijf der Algemeene · Lands
drukkerij. . . . . . . • . . . . . .. 

100. Bijdragen . v9or pensioen 
van burgerlijke ambtenaren, on
der het Departement yan ·Bin
nenlandsche Zaken ressor_teerende 

101. Opbrengst van verkochte 
rijksgoederen en eigendommen • 

102._ Andere. ontvangsten ni!')t ·. 
tot de genoemde behoorende. 

Memorie. 

270,000.-

1,000.-

20,000.-
Totaal .. • f 2,078,400.-

V. Y~rschille11de· onfvmigsten en toevallige balen 
het JJepa,·lemenl van _Marine belrejfende. 

103. Bijdragen voo~ de oplei
dingvanadelborsten en adspirant-

administrateurs bij het J{onink-. 
lijk Instituut voor de )forine ·, f 36,400.-

104. Bijdragen voor de oplei-
ding van adspirant-machinisten 7,800.-

105. Uitkeering van Belgie 
wegens de vuurgelden op de 
Wester-Scheide . . • . . . • • 10,000.-

106. Vergoeding door Bel,qie 
ingevolge art. 11 van de over
eenkomst van den 27sten Octo 
ber 190'1, goedgekeurd bij de wet 
van den 12den lJecember 1905 
(Slaatsblad n°. 316), betreffende 
de verbetering- der verlichting 
van de Wesfer-Schelde • • • . . 41,500.-

107. Teruggave door Belgie 
van de traktementen van. de op
zichters en lichtwachters bij- de 
verlichting van de Wester-Scheide. 9,700.-

108. Bijdragen voor pensioen 
van burgerlijke ambtenaren onder 
het Departement van Marine 
ressorteerende ·. ·. . . . . . · . 16,500.-

109. Opbrengst van ·verkochte 
rijksgoederen en eigendommen. 120,000.-. 

110. Andere ontvangsten niet 
tot de genoemde behoorende. 35,000.-

Totaal . . . f 276,900. -

W. Yerschillende ontvangsten en toevallige 
balen het JJepai·tement van Financien 

betrejfen(le. 

111. Verjaarde renten . . . . f 30,000.-
112. Inkomsten van de Groot- , 

boeken der Nationale Schuld. . 13,700.-
113. Door 's Rijks Munt afge-

leverde munt. . . ·. . ·. . . . 8,475,000.-
114. Rerite van het kapitaal in 

de Grootboeken der Nationals 
Schuld ingeschreven · ten na:ine 
van hei ,,Fond:/ uit de zuivere 
winsten, vei-kregen ·•uit aanmun
tin,qen vooi- rekening van het R.fjk" 

115. Winst ·van · het Staats
muntbedrijf . . . . . . ,' . . 

116. Vergoeding door provin
cien en gemeenten voor de in-
vordering van opcenten op·de 
grondbelastjng' over het diehst-
jaar 1914, op de personeele be-
lasting over het dhmstjaar 1913, 
op de belasting op de bedrijfs-
en andere inkomsten ·over het 
belastingjaar 1913/1914 en op de. 
vermogensbelasting over het be
lastingjaar 1912/1913 . . _. . . 

58,000.-

100,000.-

457,500.-
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117. Ternggave wegens bet 
aandeel der niet . ten behoeve 
van 's Rijks kas geheven opcen ten 
in de kwade posten op de grond
belasting en op de .personeele . 
belasting over bet dienstjaar 1912 
en op de bedrijfs- en vermogens
belastingen over . het. belasting-
jaar 1912/1913 . . . . . . . . f 360,000.-

118. Opbrengst van de boeten 
en verbenrdverklaringen bij de . 
personeele belasting, de rechten 
op den invoer, de .accijnzen en 
de belasting op bedrijfs-en andere 
inkomsten vallende . . . . . . 50,000.-

119. Kosten . van vervolging . 
tot invordering van directe be
lastingen aan de. schatkist ver-
vallen . . . . . . . . . . . . 172,000.-

120. Leges aan de schatkist 
vervallen. . . . . . . . . . . 280,000.~ 

121. Ontvangsten wegens hout
geest, gebezigd tot. vermenging 
van gedistilleerd en wegens 
stoffen, gebezigd tot vermenging 
van zont. . . . • . • . . . . . • . . . • • 100,000.-'-

122. Ontvangsten wegens ver-
richtingen betrekkelijk het ka-
daster . . . . . . . . , . • . • 85,000.-

123. Opbrengst van bet door 
de landmeters en . boekhouders 
van het kadaster voor- particu-
lieren verrichte werk . . . • • 98,000.-

124. Geconsigneerde gelden, 
waarvan het recht van uitkee-
ring in 1915 vervalt . . . • . . 1,700.-

125. Opbrengst. van het. ver
kort verslag van de vergaderin-. 
gen der Tweede Kamer van de 
Staten-Generaal, . . . . . . . . 8,000.-

126. Bijdragen voor pensioen 
v.an burgerlijke l!mbtenaren, tot 
de Hooge Staatslichamen behoo-
rende . . . . . . . . . . . . 8,000.-

127. Bijdragen voor pensioen 
van burgerlijke ambtenaren, on
der het Departement van Finan-
cien ressorteerende. . . . . . . . . 240,000 . .,-

128. Opbrengst van verkochte . 
Rijksgoederen en eigendommen. 8,000.-

129. Andere. ontvang~ten niet 
tot de genoemde behoorende.. 120,000.-

Totaal . . . /10,664,900.-

X. Verschi/lende ontvangsten en toevallige 
baten het Deparlement. van Oorlog betreffende. 

130. Bijdragen voor de oplei-
ding van cadetten bij de Ko-
ninklijke Militaire Academie •. f 73,000.-

131. Bijdragen voor de oplei-
ding van cadetten aan de Cadet- . 
tenschool . . • . . . . . . . 17,800.-

132. Ternggaven van voo.rschot· 
ten aan offic{eren verstrekt tot 
aanschaffing van paarden . . ·. 3,500.-

133. Winst van het bedrijf cler 
artillerie-inrichtingen ..... • .. • Meniorie. 

134. Bijdragen voor pensioen 
van bnrgerlijke ambtenaren, 
onder het Departeµient van Oor-
log ressorteerencle .. . . . . . . 17,000.-

135. Opbrengst van verkochte 
rijksgoederen en· eigenclommen. 270,000.-

136. Andere .ontvangsten niet 
tot de genoemde behoorende . 25,000,-

Totaal . . • f · 406,300.-

IJ. Vei·schillende ontvimgsten en toevallige baten 
het Departement van Waterstaat· betreffen_de. 

1~7. Teruggave door Belgievan 
de kosten van exploitatie en 
onderhoud van de Rijkselectri-
citeitswerken te. Terneuz.en . . • • f . 30,000, -

138; Baten voortvloeien!le uit 
den aanleg cler Staatsspoorwegen. . ·;J0,000.-

139. Bijdrage v.an Belgie in het 
onderhoucl van .het kanaal van 
Gent naar Terneuzen. • • • . . · 94,500.-

140. · Bijdrage~ ·in de ·kosten van 
aanleg en onderhoucl van lands-
werken . . . ... ·. . .. . . . 555,400.-

141. Teruggave van de uit 
de Staatsbegrooting bestreden . 
kosten van de Rijkspostspaar-
bank . . . . . . . . . . . . . . . . 1,173,900.-

142. Winst van het Staats-
visschershavenbeclrijf .. . . . , M emorie •. 

143. Winst, van het S~aats-
bedrijf cler Poste_rijen, Telegrnfie 
en Telefonie . , . . . . . . . . . ~.11~.4'15.-

144. Bijdragi~ ·_voor pens.ioen . 
van Burgerlijke ambtenaren, 
on_der het Departement van Wa-·. 
terstaat ressorteerende , . . . . f . _40,000.-

145. Opbrengst van ve)'.kochte 
rijl,sgoederen en eigendommen. .20,000.-

146. Andere. o~tva~g~ten,.Diet 
tot de genoem.de · behoor_ende. 8,000.-

Totaal . . . f 3,071,245.-
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Z. Verschillende oiitvangsten en toevalli,qe bafen, 
het Depa,·tement ·van Landbowv, Nijverheid 

en .Handel betrejfende. 

laatstelijk gewijzigd bij dat van 
8 Februari 1912 (8taatsbladn°. 64); 
houdeude bepalingen _ter bestrij-
ding van tuberculose onder het 

147. Baten voortvloeiende nit 
het beheer der Rijks- hoogere 
land-, tuin- en boschbouwschool 
te Wagenin,qen · en de bijdragen 
van Nederlandsch Oost-lndie in 
de koste:Ii. dier school . . . . . f 

148. Bijdragen van de leerlin
gen der middelbare Nederland
sche Jandbouwschool te G1·o-
ningen. . . . . . . . . ~ • ,. 

149. Bijdragen van de leerlin
gen der middelbare koloniale 
landbouwschool te Deventer . . 

150. Bijdragen • van- leerlingen . 
der Rijkszuivelschool teBolswara 
en de bijdrage derprovincieFries
land in de kosten dier school . 

151. Bijdrage van de leerlin
gen der Rijkslandbouwhuishoud
school ,.de Rollecate" . . . . . 

152. Bijdragen van leerlingen 
op de Rijksland- en tuinbouw-· 
winterscholen. . . . . . . . . 

153. Baten vciortvloeiende uit 
de opleidingsschool vcicir onder
wijzeressen bij het lan:dbouw
huishoudonderwijs . . -. . . · . 

154. Inkomsten vanhet heiJgst
veulendepot te BeiYJeh ·op' Zoom; 

155. Ontvangsten wegens Rijks
keuring van hengsten . · . . . , 

156. Baten voortv loeiende uit 
het bijzonder toezicht op de be
reid- en bewaarplaatsen van boter 
in perceelen, waar en boter en 
margarine wo·rat bereid, iilge
volge art. 9, 2de lid, der Boter-
wet .·. · ...... ·. -... ·. · 

157. Baten voortvloeiende i1it 
het onderzoek van - terr~irien; 
planten, enz., het oriderzoek van 
ter in- of doorvoer · toegeiaten 
aardappelen en uit het gebruik· 
van blauwzuurd_amp ter bestrij
ding van voor·den land- en tuin- : 
bouw schadelijke dieren . ,. _-:.;. 

158, Baten -voortvloeieride uit 
het beheer van ·•s Rijks veeart
senijschool . . · , . . . . . . . 

159. Baten vocfrtvloeiende uit 
het Koninklijk besluit van 1 D~- · 
cember 1910 (Staatsbiad n°.' 364), 

rundvee . . . . ; . . . . . . f 10,000.-
160. Baten voortvloeiende uit 

de kenring van voor uitvoer 
bestemd vleesch . . . . . . . 150,000.-

161. Baten voortvloeiende uit 
43,300.- het beheer van 's Rijksserum-

inrichting . . . . . . . ; ·. . 100,000.-
162. Opbrengst der Rijks;and-

bouwproefstations. . . ,. . . . 77,000.-
1,900.- 163. Bijdragen van verschil-

lende provincien in de kosten van 
de zuivelconsulentschappen . . 9,900.-

7,680,- 164. Justeerloonen van.gewich-
ten . . . . . -. . . . . . .- . 15,500.-

165. Baten voortvloeiende uit . 
het Staatsmijnbedrijf, na · aftrek 

. 3,000 . ...:. van de vrachten .en verdere. on- . 
kosten op den. verkoop van de. 
producten vallende . . . . . . . ·5,331,000.-

400.- 166. Ontvangsten, voortvloei; 
ende uit de uitvoering van de 
Octrooiwet 1910 .. -. . .. . .. .. . 130,000.-

4,000.- 167. lnkomsterr ingevolge de 
wet van 30 -Septernbei· 1893 
(Staatsblad n°. 146), laatstelijk . 
gewijzigd_ bij de -wet van 8 l!'e-

3(i(f_ bruari 1912 (Staatsblad n°. 64), 
houdende bepalingen op de fa-

12,200;- b'rieks- en handelsmerken . ·. . 28,000 . .....: 
168. Bijdragen vo01; pensioen 

lJOO.-'---' van burgerlijke.ambtenaren, Oll' 

der .het· Departement .van Land
bouw, Nijverheid en Handel res-
sorte·erende .. · . . . . . . . . . . 105,000.-

169. Opbrengst van verkochte 
rijksgoederen en eigendommen . -15,000.-

170. Andere on tvangsten niet 
7,500:- tot de genoemde beboorende. 30,000.--7'-

Totaai . . f ti,124,480.--

A.A. Verschillende. ontvangsten en toevallige 
baten het Departement van Kolonien betreifende. 

171. Aandeel . in. de ontvang-
sten wegens kabeltaksen -uit de 
door de Duitsch-N ederlandsche 

2,400.- Telegraaf-Maatschappij geexploi-
teerde lijnen . · . . . , . . . ·. f 83,500.-

172. T!Jruggave door• ;Neder-
· 39,000.- landsch-Oost-Indie van de-kosten 

van het personeel van het statis
tisch bureau en van het tech
nisch bureau bij het Departe-
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ment van Kolonien, en van den 
concierge bij het bureau van de 
Geneeskundige Oommissie bij 
dat Departement, alsmede van 
de traktementen van de leden 
van ,de commissie van keuring . 
en van het pakhuispersoneel bij 
het koloniaal etablissement te 
Amsterdam. . . . ; . ; . . . f 109,925.-

173. Ontv,mgsten van· het mi
litair hospitaal, van de apotheek 
en van het magazijn vim genees• 
mid_delen te Paramaribo ·en van 
de militaire ziekeninrichtingen 
te -Nickerie en te Albina, . . . 176,000.---'' 

174. Bijdragen voor pensioen 
van burgerlijke ambtenaren, on- · 
der het Departement van Kolo-
nien ressorteerende . . . . . , 9,000.-

175. Opbrengst van verkochte 
rijksgoederen en eigendonimen, 1,000.-

176. Andere ontvangsten niet 
tot de genoemde behoorende . . 15,000.-

Totaal . . f 394,425.

Totaal van de wet op de middelen 
f 216,206;805.- . 

31 Dece;,,bei· 1914. WET,. tot. regeling van de 
inkomsten en. uitgaven van het Staatsmunt
bedrijf voor het dienstjaar. 1915. S. 639. 

De begrooting wordt ,vastgesteld · tot een 
bedrag van f 507,056.-. 

31 Decembe,· 1914. WET, tot regelihg van de 
ontvangsten en uitgaven van het Weduwen
en Weezenfonds voor burgerlijke ambte
naren voor het jaar 1915. S. 640. 

Bij art. 1 dezer wet wordt de begrooting 
vastgesteld als volgt : 

Art. I. Aanvangstraktementen · 
van den directeur en-van de amb
tenaren en bediebden, toelage aan 
den kamerbewaarder-concierge 
als abimnem_eµt '\:OOr het schoon
houdeiJ der·.]okalen; belooning 
van een vaste-knecht voor het 
stoken en onderhouden van den 
heetwaterverwarmingsketel, be
nevens belooningen voor .schrijf
en rekenwerk van tijdelijk bij het 
foods werkzaam: gestelde per-
sonen .... ,. · .... · ... f 36,757.

Art. Ibis. Traktementsverhoo-
gingen in den thans 'bekleeden 
rang. in vorige jaren toegekend 

en krachtens de periodieke trak
tementsregeling of anderszins nog 
toe te kennen in:detdoop van het 
begrootingsjaar aan den directeur 
en aan de verdei- in artikel I be
doelde ambtenaren en bedienden f 

Art. II. J:3ureel- en- lokaalbe
hoeften, drukwerk en aankoop 
van boeken. . . . . . . . . . ,, 

Ai·t. III. Toelagen en presentie
gelden voor commissarisseiJ . : ,, 

Art. IV. Reis- en verblijfkosten 
van commissarissen, van den di-
recteur en van de ambtenaren en 
bedienden ......... . 

Art. V. Aandeel van het We
duwen- en Weezenfonds voor 
burgerlijke ambtenaren in de toe
lagen en presentiegelden van de 
leden van den Burgerlijken Pen-

6,725.-

8,000.-

2,400.-

500.-

sioenraad. . . . . . . . . . . 950.- · 
Ai-t. VI. Onderhoud, assuran

tiepremie en bewakingskosten 
door de gemeentebrandweer van 
het gebouw, waarin de bureelen 
zijn gevestigd en onderhoud van 
den tuin achter dat gebouw, be
nevens toelage van een bouw
·lmndige, belast met het toezicht 
over het gebouw . . . . . . . ,, 2,000.-

A~·t. VII. Pensioenen van we
duwen en weezen van Lmrger• 
lijke ambtenaren over 1915 en 
afgesloten dienstjaren . . . . · . ,, 1,760,000.

Art. 'v'III. Pensioenen van 
weduwen en weezen vim onder
wijzers over 1915 en afgesloten 
dienstjaren. . . . . . . . ; . ,, 300,000. -

Art. IX. Aankoop van inschrij
vi □gen op de 'Grootboeken van 
de N atioriale Schuld, van-effecten 
en van andere geldswaardige pa
pieren, beleggingen in schuld
vorderingen door hypotheek ge
waarborgd, alsm_ede alle niet dien 

·aankoop en• die ·beleggingen in 
verband staande uitgaven . . . ,, 3,623,028.-

Arf. X. Restitutie van inge
houden bijdragen, bedoeld bij het 
5de lid van artikel 1 7 der We
duwen wet voor de ·ambtenaren 
1890 en bij het 8ste lid van artikel 
21 der Weduwenwet voor de 
onderwijzers 1905 . . . . . . . 4,000.-

Art. XI. Aankoop van per-
ceelen, welke het gebouw van 
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bet fonds belenden en verbou
wing van een of meer dier per
ceelen tot uitbreiding van de 
bureau's, alsmede alle met den 
aankoop en de verbouwing in 
verband, staande uitgaven . . . f 50,000.-

Art. XII. · Onvoorziene _uit-
gaven ......... - ... ,, 2,000.-

e_n alzoo t_ot_ een bedmg _van _ 
vijf ,nillioen zevenhondercl zes en 
negentig cluize_ncl d-riehonderd zestig 
gulden • ...... : ..•• f 5,796,360.

Bij de artt. 2, 3 en 4 worden de middelen 
tot dekking, overscbrijving en betaling van 
onvoorziene _uitgaven geregeld. 

31 Deceinbe,· 1914. ·WET, tot vaststelling van 
de begrooting van uitgaven van bet Fonds 
voor de uitvoering van de Tiendwet 1907 
(Staatsblacl n°. 222) voor bet dienstjaar 1915-
S. 641. 

Bij art. 1 dezer wet wordt de begrooting 
van uitgaven van bet Fonds voor de uitvoe
ring van de Tiendwet 1907 (Staatsblad n°. 222) 
voor den dienst van 1915 vastgesteld op 
f 6,644,500.--. 

Bi,i de art. 2, 3 en 4 worden de middelen tot 
dekking, overscbrijving en betaling' van onvoor
ziene uitgaven· geregeld. 

31 December 1914. WET, tot regeling van de 
ontvangsten- en uitgaven van b«Jt weduwen-. 
en weezenfonds voor militairen eil gepen
sionneerde- militairen der Iandmacbt, voor 
bet dienstjaar 1915. S. 642. · 

31 Dece1nbe1· 1914. ·WET, tot re.geling van de 
ontvangsten en uitgaven van bet weduwen
en weezenfonds voor militairen_ en gepen
sionneerde militairen der zeemacbt, voor 
bet dienstjaar 1915. S. _643. 

31 December 1914 .. WET, _tot regeling van de 
ontvangsten en uitgaven van het Pensioen
fonds voor de gemeenteambtenaren, voor 

- bet jaar 19.15. S. 644. 
Bij art. 1 dezer wet wordt de begro·oting 

vastgesteld als_ volgt : 
Ari. I. Uitkeering ad f 730 

aan bet Weduwen- en Weezen
fonds voor burgerlijke · ambte- . 
naren wegens huur en vergoeding 
van kosten v:an verwarming,.ver
lichting en schoonbouden . van . 
lokalen bij bet Pensioenfonds 

voor de gemeenteambtenaren. in 
gebruik en van bureel-. en lokaal
beboeften en drukwerk . . . . f 

Art. II. Vergoeding aan bet 
weduwen- en weezenfonds voor 
burgerlijke ambtenaren voor een 
deel der bezoldiging van ambte• 
naren van dat fonds, die mede 
arbeid verricbten voor bet Pen- . 
sioenfonds voor _ de gemeente
ambtenaren . . . . _.. . . . . ,, 

Art. III. Toelagen en presen
tiegelden voor commissarissen . ,, 

Art. IV. Reis- en verblijf
kosten van commissarissen,. van 
den directeur en van de ambte-
naren en bedienden. . . . . . . ,, 

Art. V. Vergoeding aan bet 
Rijk voor uitbreiding. van het. 
ambtenarenpersoneel aan bet_ 
Departement van Financien in 
verband met de invoering van 
de pensioenwetten voor de ge
meenteam btenaren .. . . . . . 

Art. VI. Kosten van tijdelijke 
bulp, ·schrijfloonen _en· kosten 
van contr6le op scbrijfwerk (De
partement van Fin:mcien) • . . 

A,·t. VII: ·Bureel- en lokaal
behoeften en drrikwerk (Depar-

4,730.-

4,350.-

2,000.-

500.-

2,700.-

10,000.-

tcment van Finan'cien) . . .. ;, 500.-
Art. VIII. Toelagen en pre

sentiegeld.en. van de leden van 
den Pen~ioenraad voor de ge
meenteambtenaren. alsmede reis-
en. verblijfkosten -van die leden ,, · 2,000.-

. Art. IX. · Pensioenen van ge
meenteambtenaren, daaronder be
grepen -toelagen Ban gemeente
ambtenaren, ontslagen om een 
der redenen, genoemd in artikel 
7, eerste lid, der Pensioenwet · 
voor de gemeenteam btenaren 1913 
en uitkeeringen aan veroordeelde 
gepensionneerden · bij ontslag uit 
de gevangenis of .Rijkswerkin
richting over 1915 en afgesloten 
dienstjaren .- . . . . -.. '. , ; ... ,, l,62/i,000.

Art. X. Pensioenen van. we-
duwen en weezcn van gemeente
ambtenaren, daaronder begrepen 
uitkeeringen aan vcroordeelde 
gepensionneerden bij .ontslag nit 
de gevangenis- · of Rijkswerkin
richting over 1915- en afgesloten 
dienstjaren. . . . .. . . . . . ·,, 281,000.-
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Art •. XI. Aankoop van in.• 
£chrijvir.gen op de Grootboeken 
van de .Nationale Schuld, van 
effecten en van andere gelds
waardige papieren, beleggingen 
in schuldvorderingen, door hy
potheek gewaarborgd,. alsmede 
alle met dien aankoop en die 
beleggingen in verband staande 
uitgaven. . . . . . . . . . . f l,655,870.-

Art. XII. Kosten van genees
kundig onderzoek van gemeente
ambtenaren ofgewezengemeente-
ambtenaren. . . . . . . . . . ·,, 9,350.~ 

Art. XIII. Teruggave aan de 
gemeenten van betaalde pen
sfoensbijdragen, bedoeld bij de 
artikelen 41, 42, 481 , der Pen
sioenwet voor de gemeenteamb-
tenaren 1913 . . . . . . ; . ·.. Memorie. 

Art: XIV. Teruggave l\an de 
gemeenten of aan de gepension
neerden van betaalde bijdragen 
voor weduwen- en weezenpen
si.oen, bedoeld bij de. artikelen 34 
en 35 van de Weduwenwet voor 
de gemeenteambtenaren 1913. • Memorie. 

Art. XV." Vergoedingen aan_ 
bet Hijk op grond van artikel 
18 der Burgerlijke Pensioenwet Mernorie. 

Art. XVI. Vergoedingen aan 
het Ri,ik op grond van artikel _46 
der Pensioenwet voor de bijzon-
dere leeraren 1913 . . . . . . Memo'l'.ie. 

Art. XVII. Rente aan bet Rijk 
versch uldigd krachtens artikel 
50 4 van de Pensioenwet voor de 
gemeenteambtenaren 1913 . . . Memorie. 

Art. XVIII. Onvoorziene uit-, 
gaven . . . . • . . . . . . . f 10,000.-

en alzoo tot een bedrag van 
drie millioen zes honderd acht dui-
zend _gulden. . . . . - . . • • . f 3,608,000.

Bij de artt. 2, 3 en 4 worden de middelen 
tot dekking, overschrijving en betaling van 
onvoorziene uitgaven geregeld. 

31 December 1914. WET,· tot aanvulling van 
artikel 2 der Beurswet 1914 (Staatsblad 
no. 445). S. 645. 

Bijl." 2° Kamer 1914/1915," n°. 267, 1-4. 
Hand.' id. 1914/1915, ·bladz: ·573. 
Bijl. 1e Kamer 1914/1915, n°. 267. 
Hand. id. 1914/1915, bladz. 126. 

WI.T WILHELMINA, ENZ .•• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de wenschelijli:beid _is gebleken ·eener aan
vulling van artikel 2 der Beurswet 1914; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In artikel 2, 2de lid, der Beurswet 

1914 (Staatsblad n°. 445) wordt na bet bepaalde 
onder -3° ingevoegd : 

,,4°. de afwikkeling van andere v66r 29 Juni 
1914 -ter beurze,,gedane zaken". 

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

: Las ten en · bevelen, enz. 
Gegeven te .'s~Gravenhage,. den. 3lsten De

cember 1914. 
WILHELMI.NA. 

De Minister van .li'inancien, TREUB. 

(Uitgeg. 1 Jan. HH5.) 

31 December 1914. WET, tot herziening der 
we_ttelijke ·bepalingei_ omtrent de betaling 
van:den accijns op het gedistilleerd. S. 646. 

Bijl. 2° Kamp· 1914/1915, n°. 243, 1-7. 
Hand. id. 1914/1915, blatf:z. 500-502. 
Bijl. 1e Kamer 1914/1915, n°. 243. 
Hand: id. 1914/1915, bladz. 126. 
WrJ WlLHEL:MIN A, EN z., . cloen te weten: 
Alzoo._WiJ in overweging g(;lnomen hebben, 

dat het wenschelijk is de wet_telijke bepalingen 
omtrent de betaling van den accijns -op gedis 
tilleercl te herzien ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van .State, enz. 
Art. 1. De wet ·van 20 Juni 1862 (S.taats· 

blad n•. 62), houdende bepalingen omtrent den 
accijns op het binnenlandsch gedistilleerd, laat
stelijk gewijzigd bij de. wet van 18 Juli 1911 
(Staaisblad n°. 247), wordt nader gewijzigd als 
volgt: 

In artikel 82, § 3, vervallen onder 'letter a 
de komma en _de woorden : · ,,of om elders. te 
worden veraccijnsd" ... 

In artikel .84,- § 3, vervall~n· de kommapunt 
en de daarop volgende woorden .. : 
. De. aanhef.van artikel 90, § I, wordt gelezen: 
De ontvanger geeft, op de daartoe ingele

verde aangifte, na betaling van den accijns, 
eene quitantie af, diimende om de uitslag, ver
voer en inslag van het gedistilleerd te dekken, 
en ,vert;neldende,: 

De arlikelen 91 en 92 w<;>rden ingetrokken. 
Artikel 94 wordt gele~en :_ 
§ 1. Wanneer de plaats van bestemming 

behoort onder hetzelfde kantoor van ontvang 
,al_s. die van. den uitslag, geeft-de ontvanger, 
op de daartoe ingeleverde aangifte, een_ ver
voerbiljet af, dienende om de uitslag, vervoer 
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en inslag van het gedistilleerd te dekken, en 
vermeldende : 

a tot en met· i : dezelfde opgaven als bij 
deze -onderdeelen van art. 87 voor de daarbij 
vermelde aangifte zijn voorgesehreven : 

k tot en met n: dezelfde opgaven als •bij 
deze onderdeelen, van art. 90 voor de daarbij 
vermelde quituntie zijn voorgesehreven ; 

o. den tijd binnen welken het vervoerbiljet, 
behoorlijk. afgeteekend, ten kantore der afgifte 
moet zijn :terug ontvangen. 

§ 2. Wanneer de plaats van bestemming 
niet behoort onder hetzelfde kantoor van ont
vang als die van den uitslag, geeft de ont
vanger, op -· de daartoe ingeleverde aangifte, 
een gelijk -vervoerbiljet af, houdende tevens de 
dagteekening en het nommer van het bij art. 
88 vo_orgeschreven bewijs. 

§ 3. De ontvanger geeft een dubbel van het 
vervoerbiljet af, bevattende de onderdeelen a 
tot en met f, i, l en g, weik dubbel onder den 
afleveraar verblijft ter zijner verantwoording. 

§. 4. · De op het vervoerbiljet uitgeslagen 
hoeveelheid gedistilleerd, wordt op de rekeriing 
des afleveraars afgeschreven. 
. § 5. Wanneer het vervoerbiljet niet binnen 
den bepaalden tijd en voor de voile uitgeslagen 
hoeveelheid behoorlijk afgeteekend ·ten kantore 
der afgift~ is terug ontvangen, wordt de ac~ijns 
van het uitgeslagen gedistilleerd van den afle
veraar ingevorderd. 

Artikel 100 wordt gelezen : 
§ 1. De ontvanger geeft op de daartoe "inge

leverde aangifte een vervoerbiljet af, dienende 
om ·de uitslag, vervoer en inslag van het gedis
tilleerd te dekken, en houdende dezelfde aan
wijzingen als bij de onderdeelen a tot en met 
o van art. 94 voor het daarbij vermelde ver
voerbiljet zijn voorgeschreven. 

§ 2. Ten ·aanzien van dit vervoerbiljet zijn 
de §§ 3, 4 en 5 van art. 94 van toepassing. 

Artikel 102, §- 2," wordt gelezen: 
Ten aanzien van dit vervoerbiljet zijn de 

§§ 3, 4 en 5 van art. 94 en § 3 van art.· 95 
van toepassing. 

op gedistilleerd, gewijzigd bij de wetten van 
18 Juli 1911 (Staatsblad nos. 246 en 24 7), wordt 
nader gewijzigd als volgt : 

Artikel 4 wordt gelezen: 
§ 1. Bij invoer tot verbruik wordt de accijns 

betaald op dezelfde plaats als het invoerrecht. 
Deze bepaling is, in zoover met afwijking van 
de laatste zinsneden van art. 38 en van art. 44 
der voormelde algemeene wet van 26 Augustus 
1822, mede in de daarbij'bedoelde gevallen van 
toepassing. Wegens de betaling wordt eene 
qnitantie afgegeven op den voet van art. 90, 
§ 1, der voormelde wet van 20 J uni 1862. 

. § 2. Bij irivoer met bestemming tot inslag 
onder krediet "l"0or den accijns of tot opslag 
in entr~p6t, zijn op den volgbrief; af te geven 
overeenkomstig de voorschriften der meer 
genoemde algemeene wet, van toepassing de 
bepalingen van art. 95, §§ 1-3, of van art· 
101, §§ 1 en 2, der voormelde wet van 20 
Juni 1862. 

Artikel 5 wordt gelezen: 
W ordt in het geval van opneming volgens 

art. 2, § 2, of bij aangifte volgens art. 2, § 3, 
de sterkte niet terstond opgenomen en moet 
zulks volgens de voorschriften, lcrachtens art. 3, 
§ 1 c, - der voormelde wet van 20 J uni 1862 
uitgevaardigd, later of elders geschieden; dan 
kan niettemin het gedistilleerd, nadat daarvan 
proeven zi)n genomen, dadelijk met een volg
brief vervoerd en tot verbruik ingeslagen of 
in entrep6t opgeslagen warden, op welken 
volgbrief in laatstbedoeld geval de voorschriften 
van toepassing zijn, aangehaald in § 2 vun het 
vorig artikel. De borgstelling geschiedt naar 
de sterkte van negentig percent. 

3. Deze wet treedt in werking 1 Januari 
1915. Zij houdt op van kracht te ziju op 31 
December 1915. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 3lsten De

cember 1914. 
WILHEUHNA. 

De Minister van B'inancien, TREUB. 

(Uitgeg. 6 .Tan. 1915.) 
-In . m·tikel 108 vervallen onder letter c de 

komma en de woorden : ,,of om elders- te wor- 31 December 1914. WE1', tot wijziging van het 
den veraccijnsd'? .-

negende hoofdstnk der Staatsbegrooting 
In § 2 van artikel 109 vervalt de vermelding voor het diebstjaar 1913. s: 647. 

der artt. 91 en 92. Bij deze wet warden eenige artikelen ver
ln § 1 van artikel 114 vervalt onderdeel d. hoogd, verminderd en ingevoegd. 
In § 1 van artikel 115 vervallen de woorden: Ten gevolge hiervan wordt het totaal der 

,,§ 1 lit. d, of"· : llde afdeeling verhoogd, en dat der Illde af-
2. De wet van l l\!Ie11863 (Staatsblad n°. 47) d r · • d d t f 118 000 

houdende · nudere bepalingen omtrent den I ee mg vermm er me ' · 
accijns, en bepalingen omtrent het invoerrecht 
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31 Deceinbe,- 1914. WE~', houdende aanvulling 
en wijziging van het achtste hoofdstuk der 

. Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1913. 
s. 648. . 

Bij deze wet wordt een artikel uitgebreid en 
worden voor,ts eenige artikelen verhoogd en 
verminderd. 

Ten gevolge hiervan warden de artikelen 66 
en 176 van het VIIIste hoofdstuk.der Staats
begrooting voor het dienstjaar 1913 respectie
velijk gebracht op f 29,100 en f 956,905 en 
ondergaan de totalen der hierna genoemde 
afdeeli_ngen van dat hoofdstuk de wijzigingen, 
daarbij aangewezen : 
de Iste afd. wordt verhoogd met f 4,500 

VIIde vermind. ,, ,, 800 
Xde verhoogd ,, :-,, 8,100 

XIde ,, ,, 875 
XIIde 3,3~5 
XXste ,, ,, 29,500 

,, XXIIste ,, ,, ,, 34,700, 
terwijl het eindcijfer van die begrooting wordt 
verhoogd met een bedrag van f 80,200. 

31 Decembe?' 1914. WET, tot nadere wijziging 
van het achtste hoofdstuk der Staatsbe
grooting voor het dienstjaar 1913. S. 649. 

Bij deze wet warden eenige artikelen ver
hoogd en verminderd en wordt de omschrijving 
van een artikel gewijzigd. 

Ten gevolge hiervan warden de totalen van 
de artikelen 49, 55ter, 57, 59, 60, 94bis en 113 
van meergemelde begrooting onderscheidenlijk 
gebracht op f 14,800, f 219,000,f468,000,f 5370, 
f 91,700, /54,100 en /257,400 en ondergaan de 
totalen van de hiernagenoemde afdeelingen 
dier begrooting de wijzigingen, daarbij aan-
gewezen: 
de Ilde afd. wordt vermind. met f 300 

7,600 IIIde 
IVde ,, 

Vde 
VIde 

VIIde ,, 
VIIIste ,, 

IXde 
Xde ,, 

XIde ,, 
XIIde ., 

XIIIde ,, 
XIVde ,, 
XVde ,, 

XVIIIde ,, 
,, XXste ,, 
en de XXIste ,, 

" ,, 
,, verhoogd ,, ,, 178,300 

vermind. ,, ,, 68,500 
verhoogd ,, 86,500 
vermind. ,, ,, 30,300 

,, .,, 133,500 
,, ,, 42,100 

,, verhoogd ,, ,, 11,500 
,, ,, 173,000 

vermind. ,, ,, 112,000 
,, verhoogd ,, ,, 4,500 

vermind. 9,000 
,, ,, 4,000 

,, verhoogd ,, ,, 21,500 
vermind. ,, ,, 10,000 

,, ,, 58,000. 

31 Decembe~ 1914. WET, betreffende het !anger 
in dienst houden ·van dienstplichtigen bij 
de landweer .. _ S. 650. 

WrJ WILHELMINA, ENZ .... doen'te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de heerschende buitengewone omstandig
heden- verlenging noodig maken_ van den ter
mijn, gesteld bij cle wet van ·3 Augustus 1914 
(Staatsblad no, 347); · · .. 

Zoo is het, dat Wij, ·den Raad van State, enz. 
Art. 1. De dienstplichtigen bij de limdweer, 

voor wie, volgens art. 37, eerste, · tweede of 
derde lid, der Landweerwet de dienst bij de 
land weer zou zijn · geeindigd op 1 Augustus 
1914 of op een lateren dag, worden· in dien 
dienst gehouden tot 31 J anuari 1915 of tot ·een 
,vroegeren door Ons aan te wijzen datum. 

2. Met betrekking tot den werkelijken dienst 
bij de landweer, in art. 1 bedoeld, te vervullen 
vanaf 1 Januari 1915, wordt in art. 15bi_s der 
Landweerwet voor ,,een gulden en vijftig cent", 
gelezen: ,,twee gulden",• 

3. Deze wet treedt in· werking op den dag 
van hare plaatsing -in het Staatsblad. 

Lasten en bevelen, enz. · . 
Gegeven te 's ·Gravenhage, den 3lsten De-

cember 1914. · · · 
WILHELMINA. 

De Ministe,- van- Oorlog, Bosnoo11L 
(Uitgeg. 31 Dec. 1914.) 

31 Decembe,· 1914. WET, tot verhooging ·en 
w1Jz1gmg van het vijfde hoofdsttik dcr 
Staatsbegrooting voor het clienstjaar 19 Ul. 
s. 651. 

Bij deze wet warden eenige artikelen · ver
hoogd en een nieuw artikel ingevoegd. 

Ten gevolge hiervan wordt het totaal der 
IIIde afdeeling met f 20.646, dat der Vde af
deeling met f 240,000, dat der VIIde afdeeliiig 
met f 106,548.826 en het totaal van het hoofd
stuk met f 346,569.47 verhoogd, 

31 December 1914. WET, tot wijziging der wet 
van den 14den ,Juli 1910 (Staatsbladn°. 202) 
tot wijziging der wet tot regeling van het 
lager onderwijs. S. 652. 

Bijl. 2e· Kamer 1914/1915, n°. 224, 1-5, 
Hand. id. 1914/1915, bladz. 449--453: 
Bijl. 1e Kamer 1914/1915, n°, 224. 
Hand. id. 1914/1915, bladz. 127. 
WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten ,' 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is den_ termijn, gesteld in 
het laatste · lid van artikel II der wet van den 
·14deh Juli 1910 (Staalsblad n°. 202) tot wijzi-

I 
J 
I 
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ging der wet tot regeling van het lagor onder
derwijs en verlengd bij de wet van den 31sten 
December 1913 (Sta_atsblad n°. 476), andermaal 
te verlengen ; · 

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

Het laatste lid van artikel II der wet van 
den 14den juli 1910 (Staatsblad n°. 202) tot 
wijziging der wet tot regeling van het lage_r 
onderwijs, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
den 3lsten December 1913 (Staatsblacl n°.- 4 76), 
wordt gelezen als volgt : 

,;Het in dit artikel bepaalde blijft tot 
1 Janu1_1ri ·1916 van kracht." 

Lasten en bevelen, em:, 
Gegeven te · 's-Gravenhage, den 3lsten De

cember 1914. · · 
WILHELl\UN A.· 

De Mi11is~er van Binnenlandsche Zaken, 
00BT V. D. LINDEN. 

(Uitgeq. 1 Jan. 1915.) 

31 December 1914. WET, tot wijziging van de 
grens tusschen de gemeenten Groningen 
en Haren. S. M3. 

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

dat het wenscheJijk is een deel van de gemeente 
Haren bij de gemeente Groningen te voegen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De grens der gemeenten Groningen 

en Haren wordt derwijze gewijzigd, dat de 
volgende gedeelten van de gemeente Haren 
van· deze gemeente worden afgescheiden en 
aan de gemeente Groningen toegevoegd en de 
nieuwe grens zal loopen als hieronder wordt 
aangeduid: 

I. Het gebied der gemeente Haren ten 
noorden van het Winschoterdiep, begrensd 
door de gemeente N oorddijk en kadastraal 
bekend als sectie B, met het Winschoterdiep 
zelf, voor zoover bij die sectie behoorende. 

II. Ten zuiden van het Winschoterdiep de 
buurtschap Helpman met omgeving, kadastraal 
bekend als sectie A. 

Dienvolgens zal de grens. tusschen de beide 
gemeenten van af het Winschoterdiep tot aan 
den Rijksstraatweg van Groningen naar Assen 
volgen de grens tusschen de sectie A eener
zijds en de secties O en K anderzijds, terwijl 
zij voor zoover de Esserweg bij eerstgenoerilde 
sectie behoort, zal loopen langs den zuidkant 
van deze weg. 

III. Een deel van den Rijksstraatweg van 
Groningen naar Assen en eenige perceelen 
aan de westzijde daarvan gelegen, gezamenlijk 

een deel uitmakende van sectie K, aanslui_tende 
bij sectie A en aall' de westzijde begrensd door 
de tochtsloot, • genaamd ;,het Maar", in· dier 
voege, dat van af den Esserweg de· grens 
loopt in zuidelijke richting langs de oostzijde 
van den Rijksstraatweg tot het punt, geiegen 
in de loodlijn op de as van den straatweg, 
getrokken uit den zuidoosthoek van het per
ceel n°. 17.77 van sectie K. Vervolgens kruist 
de grenslijii den. straatweg, kadastraal sectie K, 
perceel n•. 3458, volgens genoemde !oodlijn, 
om daarna te volgen de zuidgrens van genoemd 
perceel 1777, terwijl zij op den Z.-W.-hoek 
van dat perceel de daaraan grenzende tocht
sloot ,,het Maar", kadastraal bekeud in sectie 
K, als perceel n°,' 2612 kruist, volgens de lijn, 
getrokken .uit het zuidwestelijk--punt van het 
perceel .n°. 1777 naar het. zuidoostelijk punt 
van het perceel no, 33. 

De grenslijn volgt daarna in noordelijke 
richting den westelijken oever van deze sloot, 
·om weder aan te sluiten bij de grenslijn van 
de kadastrale sectie A, op den zuid westelijken 
hoek van het perceel in deze sectie, genum
merd 408bis, eveneens dee! uitmakende van de 
tochtsloot. 

Daarna volgt de grens de scbeidingslijn 
tusschen de sectie A met de sectie JC tot aan 
den zuidwestelijken hoek van het perceel sectie 
A., n•. 769, gelegen aan het Hoornsche Diep. 

IV. Tusschen de westelijke grens van d~ 
kadastrale sectie A en de grens der gemeente 
Eelde bet noordelijk deel van de kaclastrale 
sectie I. 

De grenslijn loopt voor dat gedeelte van 
den zuid westelijken hoek van het perceel sectie 
.A, n°. 769, eerst in het verlengde van de 
daarbij aanslnitende grenslijn tusschen de 
secties · A en K door bet Hoornsche Diep, 
kadastraal bekend in sectie I als perceel n°. 728 
tot aan de westzijde daarvan. 

Daarna \;olgt de grens de west:7-ijde van het 
Hoornsche Diep in noordelijke richting tot 
den zuidoosthoek van het perceel n°. 1121. 
Van a£ dat punt volgt zij den zuidkant van 
laatstgenoemd perceel en van de perce·elen 
n°. 1054 en 1011, zoomede de westzijde van 
laatstgenoemd perceel, overeenkomstig de hart
lijn der tochtsloot langs den Onlandschen dijk. 

. Vervolgens kruist de grenslijn den straat
weg naar Eelde, volgens de loodlijn op de 
as der brug over genoemde tochtsloot in het 
middenpunt tusschen beide landhoofden. 

Van af de kruising met den genoemden 
_straatweg volgt de grenslijn het hart van de 
tochtsloot langs den Onlandschen dijk en wel 
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-voor. zoover deze sainenvalt met' den zuidkant 
van het p'erceel no. 1022. Op den Z.-W.-hoek 
van dit perceel gaat de grens .in nO'Ordweste
lijke rich ting langs de · Z.-westzijde van · dit 
perceel tot den noordoostelijken hoek van 
no. 1017 en vervolgens zuidwestwaarts, volgen
de de grens tusschen de nos. 1017 en 50 tot 
het midden .van de· Woldsloot en van dit 
snijpunt af, volgt de nieuwe grenslijn der ge.
meente Groriingen de grens met de gemeente 
Eelde, tevens grenslijn . der provincie Drenthe. 

l'Iet · alle hiervoren: genoenide- sec ties word en 
bedoeld die der gemeente Haren; met· alle 
onder IV genoemde kadastrale nummers zijn, 
voor zoover · niet anders omschreven, bedoeld 
die van sectie I. 

2. De overgang van grondgebied, iii ·het 
vorige artikel bedoeld, heeft plaats met' ingang 
van 1 Jan uari 1915. 

: 3. De gemeente-eigendommen, gebouwen, 
wegen, straten en andere werkeri van de ge
meerite· Haren, op het a£ te scheiden gebied 
aanwezig,, gaan met alle daartoe behoorende 
zaken in eigendorri, beheer en onderhoud· tot 
de gemeente Groningeri over. 

Voor zoover overschrijving in de opimbare 
registers noodig mocht zijn, zal die geschieden 

-krachtens deze wet. 
- Voor zoover ten aanzien van de in het eerste 

lid -bedoelde eigendommen ·en werken - inge
volge overeenkomst; vergunning of concessie 
-ten behoeve of ten laste van de -gemeente 
Haren rechten en verplichtingen zijn gevestigd, 
zal de gemeente Groningen in hare plaats treden. 

4. Indien ter eeniger tijd de terreinen, grenzen
de aan de zuidzijde van het gedeelte van den 
Esserweg, hetwelk aan de gemeente Groningen 

· overgaat, warden bebouwd, zal het gemeente
bestuur van Haren• het ·recht hebben, zoo 
noodig, na voorafgaande verbreeding van dien 
weg, ten dienste van die· bebouwing· werken 
in, op of over dien weg te •leggen en beplan
tingen aan te brengen•. en· deze werken en 

. beplantingen in stand te houden. 
De voorwaarden, waaronder dit zal plaats 

hebben, zullen door de besturen der gemeenten 
Groningen en- Haren in onderling ove·rleg en 

--bij verschil ·van gevoeler: door Gedeputeerde 
Staten worden vastgesteld. 

5. Door de gemeente Groningeil za]·; indien 
en zoodra · zij ·de daarvoor vereischte Rijks
concessie en vergunning · tot gebruik ·maken 
van den Rijksweg zal hobben verkregen,'eene 
electrische tramverbinding worden gelegd tus-
• schen Groningen- van af het·tegenwoordige 
· eindpunt · van ·de gemeentetram tot aan liet 

einde der keibestrating in· hilt dorp Haren en 
daarna door haar worden geexploitee1;d. 

Daarnaast zal, voor zoover van de geineente 
Groningen afhangt, · aan· de Tramwegmaat
schappij Zuidlaren-Groningen de gelegenheid 
verblijven de gemeerite Groningen al of niet 
op eenigszins andere wijze dan thans plaats 
heeft, langs den openbaren· weg tot het be
staandB" eindpunt te bereiken: 

6. De gemeente Groningen zal, mits• de
raad ·der gemeente Haren binnen een termijn. 
van · twee jaren; aanvangende met- den dag 
van inwerkingtredirig dezer wet, zijn wensch 
daartoe van den raad van Groningen zal 
hebben kenbaar gemaakt, onder verplichting 
tot onderh<iud en bediening eene beweegbare
brug leggen over het Winschoterdiep te Wa
terhuizen naar een plan in overleg ·met het. 
gemeentebestirnr van Hareri en bij gebreke 
van overeenstemming door Gedeputeerde Sta
ten vast te stellen. 

Indien de raad van de gemeente Haren 
binnen den gestelden termijn niet heeft ver
klaard den aanleg van bedoelde brug te ver
langen, zal de gemeente Groningen aan de
gemeente Haren uiterlijk zes maanden na af
loop van vorenbedoelden termijn eene som 
van f 32,000 uitkeeren. 

7. De gemeente 'Groningen zal aan de ge
meente Haren eene som -in_ eens van f:l5·,ooo 
uitkeeren met de, bedoeling, dat de gemeente 
Haren deze gelden of zooveel meer of minder
als naar omstandigheden- nooclig zal ·blijken, 
zal bestemmen'ter verbetering van het'verkeer 
naar het zuiden der gemeente: 

De uitkeering van de in het eerste litl ver
melde som geschiedt uiterlijk zes inaanden na 
het in werking treden van deze wet. 

8. Met afwijking van het bepaalde bij arti
kel 7 der wet van 24 Mei 1897 · (Staatsblacf 
n•. 156) aangevuld bij de wet van 3 Juni Hl05-
(Staatsblad· n°. 151) daalt de uitkeering, krach
tens artikel 1 dier aangevulde wet voor de 
gerneente Haren niet beneden bet bedrag, het
welk verkregen wordt door het getal der in
woners dier gemeente op 1 Januari 1898 te 
deelen op de som, bedoeld in artikel 7, lste lid 
dier wet, en .de uitkomst te vermenigvuldigen 
met het• aantal inwoners, dat bij den overgang 
van ·grondgebied op 1 Januari J915 in die
getneen te over blijft. 

9. De gemeente Groilingen is verplicht tot 
indienststelling van de onderwijzers, werkzaam 
aan' de op het af te te scheiden. gebied aan
·wezige, openbare school in denzelfclen rang,· 
waarin zij thans werkzaam zijn. · 
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10 ... Gedurende tien jaren, ingaande met den 
dag der ii;iwerkingtreding dezer wet, zal de 
door den raad der gemeente Groningen bij be
sluit :van 17. Februari 1900 vastgestelde ver
ordening tot aanwijzing van het terrein,waarop 
het openbaar slachthuis is gevestigd, voor· het 
oprichten, hebben of gebruiken van slachte
rijen en an<;l.ere inrichtingen of de verordening, 
welke ter geheele of gedeeltelijke vervanging 
daarvan mocht worden vastgesteld, niet van 
toepassing zijn op de op_ het overgedragen ge
bied aanwezige inrichting van de Naamlooze 
Vennootschap ,,E. Noack's fijne vleeschwaren
en conservenfabrieken", tot welker oprichting 
vergunning is verleend door burgemeester en 
wethouders der gemeente Haren bij besluit van 
den 24sten Maart 1899 n°. 47, zijnde tot uit
breiding dier fabriek vergunning verleend bij 
besluiten van 27 Juli HlOl n°. 87, 22 Juni 1903 
n°. 46, 9 Januari 1905 n°. 1, 2 Juni 1910 n°. 5 
en 9 Juli 1914 n°. 7, en nieuwe voorwaarden 
opgelegd bij pesluit van dat college van 24 Octo
ber 1904 11°. 9, terwijl voormelde verordening 
op de op het overgedragen gebied aanwezige 
inrichting van de firma Kraft en Oo., tot welker 
oprichting vergunning is verleend bij Konink
lijk besluit van 30 September 1899 no. 32, 
slechts van toepassing zal zijn voor zooveel 
die verordening betrekking heeft op slach
terijen, een en antler met dien verstande, dat 
de niet-toepasselijkheid, gedurende het gemelde 
tijdvak mede van kracht zal zijn ten aanzien 
van- eventueele uitbreidingen of vernieuwingen 
der betrokken inrichtingen overeenkomstig 
vergunningen, verleend nit kracht van artikel 
14, -n°. 1 of n°. 3, der Hinderwet. 

Ten aanzien van de beide inrichtingen zullen 
gedurende het genoemde tijdperk rtiet van toe
passing zijn voorschriften, welJrn ter verzeke
ring der nakoming van· de gemelde raadsver
ordening zijn of zullen worden vastgesteld, 
met dien verstande evenwel, dat de gemeente
raad bevoegd blijft, met betrekking tot het 
verkoopen, te !wop stellen, in den handel of 
in verbruik brengen binnen de gemeente.Gro
ningen, alsook met betrekking tot het voor· 
handen hebben van versch vleesch in de loca
liteiten, ,vaarin de inrichtingen zijn gevestigd 
en t9t het vervoeren van versch vleesch van 
elders naar die inrichtingen of van-die inrich
tingen naar elders, zoodanige voorschriften 
vast te stellen als de raad zal vermeenen te 
behooren. 

De. meergenoemde raadsverordening en de 
ter verzekering van d(I nakoming daarvan vast
gestelde of vast te stellen voorschriften zullen 

ook na het tijdvak van tien jaren, in den·.aan
gegeven omvang, niet van toepassii;ig zijn op 
de genoemde inrichtingen, wanneer en zoolang 
daarin bedrijfsverrichtingen geschieden, welke 
niet in een op·enbaar slachthuis der gemeente 
Groningen kunnen plaats hebben. 

De in het vorige lid gestelde uitzonderings
bep!lling zal ophouden van kracht te zijn, 
wanneer door de Gedeputeerde- Staten zal zijn 
verklaard, dat het geval, oms<ihreven in het 
derde lid .van dit artikel, zich niet ,!anger 
voordoet. Van het beslnit der Gedeputee1;de 
St(\ten, hetwelk de evenbedoelde verklaring 
behelst, staat beroep bij Ons open binnen veer
tien dagen, nadat .het ter kennis van de be
langhebbenden zal zijn gebracht. 

Hij, die het beroep instelt, geeft daarvan 
gelijktijdig kennis aan de Gedeputeerde Staten. 

Onze beslissing wordt na verhoor van .den 
Raad van State (afdeeling Geschillen van 
Bestuur) binnen drie maanden, nadat het be
roep is ingesteld, bij ee11 inet redenen omkleed 
besluit genomen, tenware zij vooraf bij afzon
derlijk besluit mocht verdaagd zijn. 

Hangende de termijnen tot en de behande
ling van de voorziening, blijft het besluit van 
de Gedeputeerde Staten bniteri werking. 

11. De kosten van verpleging van .behoef
tige krankzinnigen in gestichten, voor zoover 
zij tijdens de opneming daarin woonplaats 
hadden op het overgaande gebied, komen 'van 
1 Januari 1915 af voor rekening van de ge
meente Groningen. 

12. Ged urende tien jaren, ingaande met 
den dag van inwerkirtgtreding dezer wet, zal 
de bepaling van artikel 1, . tweede lid, der 
Drankwet, onderscheidende den verkoop van 
sterken drank in het klsin in verkoop voor 
gebruik ter plaatse \'an verkoop en gebruik 
elders dan ter plaatse van verkoop niet van 
toepassing zijn op het overgaande gebie.i, voor 
zooveel betreft den verkoop· .in eene voor het 
publiek toegankelijke localiteit uitgezonderd 
dien in een logement alleen aan logeergnsten. 

De op het overgaande gebied wonende per
sonen, wier namen voorkomen op de lijst, ver
meld in artikel 13 der Drankwet· voor de ge
meente Haren, kunnen tot 1 Februari 1915 
overschrijving verzoeken op de lijst voor de 
gemeente Groningen. 

De volgorde, waarin de _overschrijving op 
laatstgenoemde lijst zal plaats hebben, wordt 
bepaald naar de dagen, waarop de verzoeken, 
waarbij, hetzij , aan het gemeentebestuur van 
Haren, hetzij aan dat van Groningen vergun
ning is gevraagd, inkwamen, met dien ver-
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stande dat; voor -zoover verzoeken op denzelf
den dag inkw·ameri, de in leeftijd oudere voor

, gaat. 
13. De ingezetenen, gevestigd op het over

gaande gebied, worden voor de verkiesbaarheid 
tot' leden van den gemeenteraad ·en v·oor de 
toepassing van artikel 7 der Kieswet van 
1 Jani.Jari 1915 af, als ·ingezetenen der ge
mP.ente · Groningen beschouw,d. 

Voor zoover de personen, gevestigd op het 
overgaande gebied, geplaatst zijn op• de voor 
het loopende jaai- vastgestelde kiezerslijst, iendt 
het ·bestuur der gemeente Har1m v66r 8 J anu
ari 1915 een uittreksel uit die kiezerslijst aai:J 
het bestuur der gemeente Groningen. 

Bij het opmaken van de kiezerslijst wordt 
in de laatstgenoemde gemeente voor de toe
passing van de artikelen 20, 21, 25 en 28, 
tweede lid, der Kieswet, ten aanzien van de 
in dat · uittreksel voorkomende personen ge
handeld, alsof zij op de voor het loopende jaar 
vastgestelde kiezerslijst voorkwamen·. 

14. Deze wet brengt geen verandering ten 
aanzien van de inschrijving voor de militie van 
hen, wier inschrijving in de. gemeente ·Haren 
heeft plaats gehad of heeft moeten plaats 
hebben voor het in werking treden van deze 
wet, noch ten aanzien van de gevolgen van 
hunne inschrijving. 

Zij, die in de.gemeente Haren voorkomen in 
het register, bedoeld in artikel 87 van de Mili
tiewet, of in het register, bedoeld in artikel 26 
der Landweerwet, worden, voor zooveel,-zij 
gevestigd zijn op het overgaande gebied, •op 
het register der gemeente Groningen overge
schreven, waartoe v66r 8 Januari 1915 door 
den burgemeester der gemeente· Haren · uit
treksels worden gemaakt, ·welke aan den bur
gemeester der. gemeer.te Groningen worden 
verstrekt. 

15. Alie kadastrale en andere stukken, uit
sluitend betrekking hebbende op hetgeen vol
gens de artikelen 1 en 3 aan de : gemeente 
Groningen overgaat,. worden aan .die gemeente 
uitgekeerd. 

Het bestuur dier. gemeente heeft ten alien 
tijde bet recht kosteloos inzage te. nemeri van 
de archieven der gemeente Haren en van de 
zich in die archieven bevindende stukken, af
schriften of uittreksels, op kosten zijner ge_
meente te vorderen. 

16. Met ingang.van 1 Januari 1915 wordt 
in de tabel, bedoeld bij artikel 5 der wet -van 
16 April 1896 (Staatsblad n•. 7:.!) tot regeling 
der personeele belasting,. zooals. die. tabel laat
stelijk is gewijzigd bij de wet van 31 Decem-

1914. 

ber 1913 (Staatsblad. n•. 469) in de derde klasse 
in plaats van: . ,,Gwningen", ·gelezen: ,,Gro
ningen (Stad)" en ill' de vierde kfasse in plaats 
van ,,Haren (Helpman)",.ingevoegd: ,,Gronin
gen (Helpman)". 

17. Te beginnen . met. 1. ,Januari 1915 wor
den ·in alle_ wetten, maatregelen van bestuur, 
verordeningen en besluiten, waarin de gemeen
ten Groningen en Haren zijn genoemd, daar
onder verstaan de gemeenten, zooals zij bij 
artikel 1 dezer wet zijn gewijzigd. 

18. Deze· wet ·treedt .in ·we:rking met den 
dag _harer ·afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 3lsten De

cember 1914. 
· WILHELMINA. 

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

'(Uitgeg. 1 Jan. 1915.) 

31 December 1914. WE·r, tot wijz_iging van de 
beg,ooting der uitgaven van de Algemeene 
Landsdrukkerij, voor -het dienstjaar 1913. 
s. 654. 

31 December 1914.- WE·r, houdende vaststelling 
van de begrooting van- Nederlandsch-Indie 
voor het dienstjaar 1915. (Hoofdstuk I. 
Uitgaven in Nederland.) .(verkorf.) S. 655. 

WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te wete~,: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat volgens artikel 2 der Indische Cornptabi
liteitswet de begrooting van Nederlandsc.h-Indie 
jaarlijks bij afzonderlijke wet of wetten moet 
worden vastgesteld ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Het Iste hoofdstuk der begrooting 

van uitgaven van- Nederlandsch-Indie voor. het 
dienstjaar 1915, betreffende de uifgaven in 
Nederland, wordt vastgesteld als volgt :' 

1 • Afd. : Regeering en °Hooge 
Colleges . . ·. ·. •. . . . . . . . . f . .24,000 

2• Afd.: DepartementvanJus-
titie . . . . •. . . . . . . •.. • 163,000 

3• Afd.: Departement van Fi-
nancien'. ·. . ·. . ·. . ·. . . . . 

4• Afd. : Departement van Bin
nenlandsch Bestuur . . . . . . 

6• Afd. : Departement van On
_derwijs en Eeredienst . . . . . •. 

6• Afd. : Departement van 
Landbotiw, Nijverheid en Handel 

7• Afd. : · .Departement der Bur
gerlijke Openbare Werken ..•. • 

32,121,660 

1,427,700 

818,150 

436,356 

l,51?3,400 

44 
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8• Afd.: Departement van Gou
vernementsbedrijven • . . . . . . 

9° Afd. : Departement van Oor-

WIJ WILHELMINA, ENZ •.. doen te we ten: 

log ....... ; ..... . 
10• Afd.: _Departement van Ma-

rine •....•. 

j 10,463,065 

6,967,050 

(:\,418,590 
f 60,392,971 

Alzoo Wij .in ov~rweging genomen hebben, 
dat volgens art1kel 2 der Indische Comptabi
liteitswet de middelen tot dekking der uitga
ven, begrepen in de begrooting van Neder
landsch-Indie, jaarlijks bij afzonderlijke wet of 
wetten worden aangewezen ; 

31 December 1914. WET, boudende vaststelling 
van de begrooting van Nederlandschlndie 
voor bet dienstjaar 1915. (Hoofdstuk II. 
Uifgaven in Nederlandsch-Indie,) (verkort.) 
s. 656. 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Tot· goedmaking van de nitgaven, 

begrepen in de beide hoofdstukken der begroo
ting vau Nederlandsch-Indie voor bet dienst
jaar 1915, worden over dat jaar gebezigd de 
na te. noemen in Nede,:land ·te ontvangen mid
delen, te weten: 

WIJ WILHELMINA, ENZ .•• doen te weten: 1. V erkoop van koffie, enz. 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat volgens artikel 2 der Indische Comptabi
liteitswet de begrooting van Nederlandsch-Indie 
jaarlijks bij afzonderlijke wet of wetten moet 
worden vastgesteld ; 

2. In het bedrag, dat aan de in Nederland 
en in Nederlandsch-Indie-te ontvangen midde
len tot goedmaking der in artikel 1 dezer wet 
bedoelde uitgaven ontbreekt, wordt zoo noodig 
voorzien door eene geldleening op den voet 
van het eerste lid van artikel 14 der Indiscbe 

Zoo is bet, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. t. Het Ilde hoofdstuk der begrooting 

van uitgave'n van Neclerlandsch-Indie voor het 
dienstjaar 1915, betreffende de uitgaven in 
Nederlandsch-Indie, wordt vastgesteld als volgt: 

Comptabiliteitswet. 
3. Deze wet treedt in werking met den lsten 

J anuari 1915. 
Lasten en bevelen, enz. 

1• Afd. Regeering en Hooge MIDDELEN IN NEDERLAND. 
Colleges . . . . , , . , . , , f 1,310,449 Ramin,q voor het dienstjam· 1915. 

2• Afd. Departement van J us- 1. Verkoop van koffie . . • / 1,668,675 
titie . . . . . . • . . . . 9,488,318 2. Verkoop van kinabast. . 628,172 

3• Afd. Departeinent van J:t'i- 3. Verkoop van Banka-tin . 26,006,812 
nancien ........... , 29,746,076 4. Verkoop van guttapercba 275,000 

4• Afd. Departement van Bin- 5. Verkoop ·van caoutcbouc. 829,375 
nenlandsch Hestuur . . . . 37,793,ogo 6. Verkoop van coca. . . . 29,700 

5• Afd. Departement van On- 7. Aandeel in de winst van de 
derwijs en Eeredienst . . . • . 20,696,187 Billiton-maatscbappij over. bet 

(ie Afd. Departement van Land- boekjaar 1914-1915 , • . . . • 
bouw, Nijverheid en Handel . • 12,750,364 8. Aandeel in de winst van den 

7• Afd. Departement der Bur- door de Nederlandscb-lndiscbe 
gerlijke Openbare Werken . . . 38,541,252 Spoorwegmaatscbappij geexploi-

8• Afd. Departement van Gou- teerden spoorweg Semarang-Vor-
vernementsbedrijven . . . . . . 72,693,546 stenlanden . . . . . . . . . . 

9• Afd. Departement van Oor-. 9. Uitkeering aan de geldmid-
log. . • . . . • . . . . , . . . , .. 33,648,611 delen van Nederlandsch·Indie uit 

10• Ajd. Departement van Ma- de opbrengst der Nederlandsche 
rine ..•...... • . • .. .. • 13,947,885 bedrijfsbelasting. . . . . . • . 

n•· Ajd. Plaatselijk en gewes- 10 A d 1 - d 
telijk zelfbestuur . . . . . . 7 431876 · an ee m e ontvangaten 

278
'
04

/
654 

wegens kabeltaksen uit de door 
f ' ' I de Deutscb-N iederlandische Tele-

.. . gra~~engesellschaft geexploiteer-
31 December 1914. WET, boudende aanw11zmg 

I 
de lIJnen . • . . . . . . . . . 

van de middelen .tot goedmaking · van de 11. Nominate waarde van de 
u:tgaven, begrepen in de begrooting van door 's Rijks Munt voor rekening 
Nederlandsch-Indii voor bet dienstjaar 1915. van den Lande vervaardigde 
(Hoofdstuk I. 11ficldelen in Nederland.) munten . . . . . . . . . . . 
(verkoi-t.). S. fi57. 12. Rente van de kapitalen, in 

600,000 

353,000 

1,400,000 

83,500 

12,250,000 
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de Grootboeken der N ationale 
Schuld ingeschreven· ten name 
van het ,,Fonds nit de zuivere 
winsten, verkregen nit aanmun
tingen voor rekening van Neder
landsch-Indie" . . . . . . . • . f 

13. Afstand in erfpacht aan 
de naamlouze vennootschap ,,Zee
haven en kolenstation Sabang"· 
van de bezittingen op het eiland 
We (Atj_eh en Onderhoorighe
den); alsmede aandeel in de winst 
van die vennootschap . 

14. Ontvangsten van civielen 
of algemeenen aard . . . . . . 

15. Ontvangsten in betrekking 
tot het departement van oorlog 
in Nederlandsch-Indie . . • •. 

16. Ontvangsten in betrekking 
tot het departement van marine . 
in- Nederlandsch-Indie . 

500,090 

95,000 

337,325 

72,8W 

481,420 

f 45,610,799 

31 JJecembe,· 1914. WET, houdende aanwijzing 
van de middelen tot goedmaking van de 
uitgaven, begrepen in de begrooting van 
_Nede,·landsch-Indie voor het dienstjaar 1914. 
(Hoofdstuk ·n. Middelen in Nede,·landsch
Indie.) (verkoi·t.) S. 658. 

Wr.r WJLHEL:MINA, ENZ .•• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat volgens artikel 2 der Indische Comptabili
teitswet de middelen tot dekking der uitgaven, 
begrepen in de begrooting van Nede,·landsch
Indiii jaarlijks bij afzonderlijke wet of wetten 
worden aangewezen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. 'l'ot goedmaking van de uitgaven, 

begrepen in de beide hoofdstukken der begroo
ting van Nederlandsch-Indie voor het dienstjaar 
1915, worden over dat jaar gebezigd de na te 
noemen in Nederlandsch-Indie te ontvangen mid
delen, te weten : 

1. Gerechtelijke boeten en confiscatien, enz. 
2. Deze wet treedt in• werking met den lsten 

Januari 1915. • · 
Lasten en bevelen, enz. 

JIIIIDDELEN IN NEDERLANDSCH-INDIE. 

Raming voor het dienstjaar 1915. 

Departement van Ju.~titie. 
1. Gerechtelijke (1) boeten e·n 

confiscatien . . . . . . . . . . f 4311300 

(1) De administratief opgelegtle boeten wegens 
te late betaling van belasting enz. zijn onder 
het bedrag der inkomsten begrepen. 

2. Terugbetaling van gerechts-
kosten in strafzaken . · . . . . . f 34,500 

3. Leges en salarissen van de 
·griffiers der Europeesche rechts
colleges en van die der landraden 
en emolumenten van de geweste-
lijke secretarissen . . . . . . . 212,000 

4. Hetgeen den Lande aankomt 
nit de opbrengst der wees- en 
boedelkamers . . . . . . . . . 146,000 

5. Betaling voor het afleggen 
van de examens ter verkrijging 
van de bevoegdheid tot uitoefe-
ning van het notarisambt .. . . 1400 

6. Opbrengst van den arbeid 
der gevangenen . . . . . . . 2,523,000 

7. Voor het verstrekken van 
voeding aan gegijzelden . . . . 20,500 

8. Registratie van werkcontrac
ten, gesloten door eigenaren of 
·administrateurs van landbouw-, 
mijnbouw- of nijverheidsonder
nemingen met van elders afkom-
stige arbeiders . . . . . . . . 104,800 

9. Heffing ter zake van de op 
Java en 1\fadoera met inlanders 

·te sluiten werkovereenkomsten 
voor het verrichten van arbeid in 
de buitenbezittingen of buiten 
N ederlandsch-Indie (uitgezonderd 
de kolonie Suriname) . . . . . 

10. Bijdrage van den Soesoe
hoenan van Soerakarta in . de · 
voedingskosten van gevangen ge
zette onderdanen in zijn gebied. 

68,000 

27,381 

Departement van Financiiin. 

11. Verpachte middelen .. . 
12. Opiumregie ...... . 
13. Opbrengst der exploitatie 

van pandhuizen in eigen beheer. 
14. In- en uitvoerrechten en 

accijnzen en andere ontvangsten 
daarmede in verband . . 

15. Personeele belasting . . . 
16. Inkomstenbelasting . . . 
17. Verponding, belasting op 

de door niet-Inlanders zonder 
ingeschreven wettigen titel ge
occupeerde, op het land Bloeboer 
gelegen erven, en belasting van 
onroerende goederen, bezeten 
krachtens een titel van het voor
malig Britsche gouvernemont. 

IS:· Openbare verkoopingen . 
19. Zegelrecht. . . . . . . 

2,558,920 
34,069,000 

8,459,000 

42,544,000 
1,470,000 
9,650,000 

3,000,000 
914,600 

. 2,341,000 

44* 
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20. Recht van overschrijving 
van vaste goederen . . . . . . f 

21. Rechten van successie en 
van overgang bij overlijden. . . 

22. Licentien tot het houden 
van Chineesche speel- of dobbel
tafels • . . . . . . . . - . . . 

23. Belasting op het slachten 
van runderen, buffels, paarden en 
veulens. . . . .. 

24. Belasting op het slachten 
van varkens . . . . . . . . . 

25. Belasting op de bedrijfs. en 

1,012,000 

·208,000 

133,300 

2,155,000 

369,000 

andere inkomsten . . . . . . . · 12,100,000 
26. Bijzondere belastingen in 

de buitenbezittingen. . . . . . 365,200 
27. Voorloopig gehandhaafde 

pachten en belastingen in het 
landschap Lingga-Riouw en On-
derhoorigheden . . . . . . . . 166,000 

28. Kortingeu ten behoeve van 
de burgerlijke pensioenen . . • 611,000 

29. Bijdragen van Europeesche 
onderwijzers bij het - bijzonder 
onderwijs ten behoeve van hunne 
pensioenen . . . . . . . . . . 11:Ce11w,·ie. 
· 30. Aandeel in de winst van 

de Javasche back over het boek-
jaar 1914-1915 . . . . . . . • 666,000 

31. Ontvangsten in verband 
met muntzuivering. . . . . . . Memorie. 

32. Terugbetaling van voor
schotten v66r dit dienstjaar aan 
Europeesche burgerlijke lands
dienaren en aan andere Europe-
anen verstrekt. - . . . . . . . 1,308,000 

33. Terugbetaling van voor
schottcn v66r dit dienstjaar aan 
inlandsche burgerlijke landsdie-
naren verstrekt . . . . . . . . 376,000 

Departe,nent van Binnenlandsch Bestimr. 

34. Bijdragen aan de ·1_ands-
middelen uit niet onder recht-
streeksch bestuur gebrachte land-
schappen .......... . 

35. Hoofdgeld van heerendienst-
plichtigan . . . . . . . . . . 

36. Afkoop van heerendiensten. 
37. Kadaster .- . ·. . . . 
38. Lan<lelijke inkomsten en 

andere grondlasten . . . 
39. Afstand van grond. 

· 40. Landbouwconcessies op de 
buitenbezittingen .... 

41. . Vergunningen tot landex-

1,979,780 

7,565,000 
29,800 
96,000 

21,129,000 
2,175,000 

79,700 

ploratie in de buitenbezittingen. Memorie. 
42. Verhuur van vischvijvers. f 17,600 
43. Aflossing en rente ter zake 

van voor de oprichting van tuin
bouwboeven verleend landbouw-
krediet . . . . . -. . . . . . . 2,500 

44. Aflossing en rente voor 
kapitaalverstrekking en terugbe
taling van uitgaven voor de aan
stelling van personeel ten behoeve 
van particuliere kredietbanken 
en desa-kredietinstellingen . . . 

45. Centrale kas-voor het volks-
19,400 

kredietwezen . . . . . . . . . 180,000 
46. Terugbetaling van aan de 

inlandsche bevolking van Java 
en :Madoera verstrekte voorschot
ten voor den aankoop van ambts-
velden voor de desa-besturen._ . 17,900 

47. lnkomsten nit bestuurs-
telephoonnetten . . . . . . . . 52,500 

48. Terugbetaling van aan in
landsche zelfbesturen, vorsten, 
grooten en dergelijken verstrekte 
voorschotten . . . . . . . . . 68,480 

49. Terugbetaling van verple
gingskosten in de ziekeninrich
ting te Soekaboemi door het 
personeel van de gewapende po
litie bij het centraal depot der 
politie aldaar . . . . . . . . . . Memorie. 

Departement van Onderwijs en Eer~dienst. 

50. Onderwijs . . . . . . . . 
51. Entreegelden voor de be

zichtiging van Hindoemonumen-
ten •.........• , .. 

52. V ergoeding voor de verple
ging en begrafenis van lijders in 
de krankzinnigengestichten en 
burgerlijke ziekeninrichtingen . -

53. Vergoeding voor het ge
neeskundig onderzoek van passa
giers van pelgrimsschepen . . . 

54. Landskoepokinrichting te 
Batavia en vaccinatie-bureau's te . 
Semarang en Soerabaja . . . . , 

55. Geneeskunq.ig laboratorium. 
56. Belasting op het houden 

van loterijen . . . . . . . 
57. Ontvangsten uit den ver-. 

koop van kininetabletten. . . • 

1,345,550 

2,900 

146,000 

40,000 

13,000 
8,000 

44,000 

22,000 

Departement van ·Landbouio, Nijverheid en 
Ha.ndel. 

. 58. Inkomsten van de repro-
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ductie-ateliers. en opbrengst van 
d<Jn verkoop van door het clepar-
tement uitgegeven publicaties . f 1,600 

59. Schoolgelden van de mid-
delbare landbouwschool . . . . Memorie: 

60. Inkomsten van- de cultuur-
school . . . . . . . . . . . . 1,700 

61. Verkoop van producten uit 
den cultuurtuin te Buitenzorg . 

62. Verkoop van producten van 
de proefvelden en van den selec-
tietuin voor rijst en tweede ge-
wassen ... 

63. Koffie. 
64. Kina . 
65. Opbrengst van de gouverne

mentsguttapercha-onderneming . 
66. Opbrengst van de gouver

nementscaoutchouc-onderneming. 
67. Boschwezen . . . . . . . 
68. Verkoop van zout ten be

hoeve van vischzouterijen . . . 
69. Inkomsten uit de parelvis

scherij . • . . . . . . • . . . 
70. Inkomsten met betrekking 

tot de zeevischvangst . . . • . 
71. Inkomsten voortvloeiende 

uit de heffing van dekgelden . • 
72. Inkomsten van den cursus 

voor boefbeslag te Bandoeng .. 
73. Inkomsten van de inland

scbe veeartsenschool en van den 
cursus tot opleiding van mantri's 
voor den burgerlijken veeartse
nijkundigen dienst en van keur
meesters van slachtvee en vleesch 
te Buitenzorg. . . . . . . . . 

74. Inkomsten voortvloeiende 
uit het keuren van slachtvee en 
vleesch .•..•....... 

75. Terugbetaling van de 
waarde van aan de inlandsche 
bevolking verstrekte paarden en 
fokvee ........... . 

76. Belasting op honden . . •. 
77. Verhuur van vogelnest- en 

meststofgrotten . . . . . . . . 
78. Vergunning tot inzameling 

van· schildpadeieren ..•. ·•._ . 
79. Abonnementsgelden voor 

de publicaties van de afdeeling 
Nijverheid en Handel . . . ; . 

80. Inkomsten van het handels-
laboratorium . . • . . . . . . 

81. IJk van ma ten en gewichten 
82. Ontvangsten van bet hulp-

1,000 

9,500 
831,950 
11,000 

15,000 

./Jlemorie. 
9,375,700 

20,800 

46,680 

5,500 

7,600 

1,050 

3,000 

11,700 

57,000 
21,200 

-31,500 

4,657 

1,500 

3,750 
7,000 

bureau voor den industrieele:Ii 
eigendom ........... f 

83. Schoolgelden van de ·am
bachtsscholen voor inla:Iiders . . 

84. Opbrengst van den verkoop 
van op de huisvlijtscholen ver
vaardigde _ artikelen . . . . 

6,800 

2,750 

1,300 

Depm·temenl der Bui;gerlijke Openbare Werken. 

85. Verkoop en verbuur van 
huizen en andere gebouwen ·. . 

86. Ontvangsten voortvloeiende 
uit waterleidingen en overvaarten 

87. Schut- of doorvaartgelden 
bij enkele landssluizen in de resi-
dentien Batavia, Semarang en 
Soerabaja . . . . . .. 

88. Retributien van i:mderne-
mingen van landbouw en nijver-
heid ter vergoeding van de uit-
gaven voor bet toezicht op_ de 
waterverdeeling tusschen de daar
bij belanghebbenden . . . . . . 

89. Vergoeding der kosten van 
onderzoek en beproeviilg van 
stoomtoestellen en van vernieuwde 
akten van vergunning tot gebruik 
dier toestellen. . . . . . . . . 

90. Terugbetaling door de ge
meente Soerabaja van de kosten 
van den aanleg der drinkwater-
leiding aldaar en van verschul
digde rente . . . • . . . . . . 

91. Terugbetaling door de locale 
raden van de uitgaven voor ter 
beschikking van die raden ge
steld personeel , . . . . . . • 

92. "Ontvangsten, voortvloeien
de uit de exploitatie van haven-
inrichtingen in Nederlandsch-
Indie ....•........ 

93. Opbrengst van ten behoeve 
van andere diensttakken en van 
particulieren verrichte werkzaam-
heden in de laboratoria voor ma-

182,460 

6,600 

70,700 

108,000 

45,200 

94,500 

21,327 

2,200,000 

teriaal-onderzoek , . . . . ." • . M emorie .. 
94. ·Bijdragen van~particulieren 

in de.kosten van aanleg, vernieu
wing, verbetering, uitbreiding en 
onderhoud van irrigatiewerkeri . 78,000 

Departe,nent van Gouvernementsbed,·ijven. 

95. Opiumbereiding 
96. Landsdrukkerij 
97. Mijnwezen 
98. Tin 

5,442,000 
496,000 

1,730,500 
1,394,800 
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99. Steenkolen . . . . f 
JOO. Zout ....... -
101. Transportdiensten . 
102. Brieven- en pakketpost 
108. Telegraphie. . . . . . 
104. Telephonie . . . . • . 
105. Bijdrage van het departe

ment van financien in de kosten 
van het personeel van den post
en telegraafdienst . . . . . . . 

106. Hetgeen den Lande aan
komt nit de opbrengst van de 
particuliere telephonen. . . . . 

107. Teruggaaf door de post
spaarbank van de te haren be
boeve gedane nitgaven en ver
rekening van de door die instelling 
verscbuldigde vergoedingen, voor 
zoover Ii.iet elders omscbreven 

108. Spoor- en tramwegen . . 

Depadement van Ooi-log. 

109. Boeten en andere ontvang
sten, voortspruitende uit de con
tracten van aanneming en nit 
leverantien . . . . . . . . . . . 

110. Terugbetaling van verple
gings- en begrafeniskosten in de 
bospitalen door patienten voor. 
eigen rekening. opgenomen ... 

111. Artillerie-constructiewin-
kel. . . . . . . . . . . . . . 

112. Topographiscb bureau en 
liibograpbiscb etablissement . . 

118. Verkoop en.verhunr_ van 
voor 's Lands dienst bestemde 
brnikbare vaste en andere. goe-
deren ........... . 

114. Verkoop van bier aan de 
militaire cantines . . . . . . . 

115. -Verkoop van onbruikbaar 
geworden en overtollige vaste en -
andere goederen. . . . . . . . 

116. Stoomtramwegen in Atjeb 
117. IJsfabriek te Koeta Radja 
118. Verstrekking _ van :water 

tegen betaling nit de gonverne
ments waterleidingen . . . . . 

119. Terugbetaling. van voor
scbotten v66r _dit dienstjaar .aan _ 
militairen en tot bet departement 
van oorlog beboorende bnrgerlijke 
landsdienaren verstrekt . . ·. . 

120. Terugbetaling van bet voor 
den bouw van eene militaire 
societeit· voor onderofficieren te 
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6,510,000 
14,822,000 

526,000 
8,656,000 
2,800,000 
2,555,000 

65,000 

10,900 

102,780 
87,044,000 

10,000 

118,500 

850 

18,400 

816,000 

205,000 

88,000 
920,000 
22,500 

.18,000 

851,000 

Tjimabi verleend renteloos voor-
schot. . . . . . . . . . . f · 

121. Andere ontvangsten. . . 

Depai-tement van Mm·i11e. 

122. Haven- en ankeragegelden 
· 128. Loodsgelden .. . . . .• 

124. Vergoeding voor bet keu-
ren van stoomscbepen . . . 

125. Scbeepsmeting . . . . . 
126. Scbeepsverklaringen. . . 
127. Verrekening met het de

partement van onderwijs en eere
dienst ter zake van de keuring 
van passagiers van- pelgrims-
scbepen ... · ....... . 

128. Vergoeding voor bet ge
bruik van 's Lands Clayton-appa
raten en andere voor bet desinfec
teeren van vaartuigen aangewezen 
desinfectietoestellen . . , . . . 

129. Verkoop -van zeekaarten 
en boekwerken uit bet ·depot en 
de onderdepots van -!marten en 
gidsen ............ . 

180. Verkoop van voor 's Lands 
dienst bestemde brnikbare goe
deren niet afkomstig nit deri voor
raad der marine-magazijnen te 
Soerabaja. . . . . • .. -. . . 

131. Verkoop van onbruikbaar 
geworden en overtollige goederen, " 
permanente of "tijdelijke werken, 
zoomede scbepen en vaartuigen 
en bun inventaris, een en- antler 
vpor zoover niet afkomstig van 
bet marine-etablissement - en de 
daartoe beboorende inricbtingen 
en van de diensten ressorteerende 
onder scbeepvaart . . .. . . .. .. 

182. Verkoop van onbruikbaar 
geworden en overtollige goederen, 
permanente of tijdelijke .werken, 
zoomede scbepen en vaartuigen 
en hun inventaris, een en ander
afkomstig van de diensten ressor
teerende onder scheepvaart. ." . 

183. Ontvangsten en verreke
ningen ten bate_ van bet marine
etablissement en de daartoe be
hoorende inricbtingen . . . ." . 

184.' Verrekening ten laste van 
bet marine-etablissement van bet 
geldswaardig bedrag van door 
andere diensten ressorteerende 
onder bet departement der marine 
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4,500 
55,000 

706,800 
946,000 

19,800 
10,600 
14,:200 

20,000 

14,000 

7,800 

48,500 

700 

5,400 

3,981,700 
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aan de marinemagazijnen, afge: 
geven goederen . . f . 510,100 

135. Door andere departemen
ten te restitueeren kosten voor 
het gebruik van vaartuigen, be
hoorende tot onder het departe
ment der marine in N ederlandsch-
Indie ressorteerende diensten. . 457,700 

136. Vergoeding voor het be
schikbaar stellen van het stoom
vaarttiig van den haven- en loods
dienst te Emmahaven gedureilde 
de lossing aldaar· van petroleum 
nit particuliere schepen, zoornede. 

· voor het sleepen door dat vaartuig 
van zeilschepen in en uit Emma-
haven . . . . . . . . . . . . . 700 
' 137. Ontvangsten met betrek-' 
king tot het station voor draad-
looze telegraphie te Weltevreden 700 

138. Verrekening der gelds
waarde van de uit, den voorraad 
der depots, uitgezonderd de ma
rinemaga~ijnen tc Soerabaja, aan 
de onder het departernent der 
marine ressorteerende diensten 
verstrekte steenkolen -; . . . . 842,700 

139. Verrekcning der gelds
waarde van de ·uit den rnagazijns
voorr~ad buiten dien der marine
magazijnen te Soerabaja aan de 
onder het departement der marine 
ressorteerendc diensten verstrekte 
conserven en andere goederen •. 

140. Inhoudingen op de soldijen 
van de inlandsche schepelingen 
der zeernacht wegens verstrekte 
!deeding, zoomede wegens voor-
loopig door den Lande betaalde 
proces- en ander~. kosten, welke 
met de soldij worden verrekend . 

141. Inhoudingen op de soldijen 
van de inlandsche schepelingen 
der gouvernements-·marine we-
gens verstrekte kleedirig, zoomede 
wegens andere voorloopig door 
den Lande gedane . betalingen, 
welke met de· soldije"n worden 
verrekend . . .. . . . . - . : . . . 

142. Terugbetaling van voor
, schotten v66r dit dienstjaar aan. 
landsdienaren verstrekt . . 

143. Andere ontvangsten . . ·. 

130,600 

21;600 

. 15,500 

20,300 
7,100 

Plaatselijk en, gewestelijk zelfbestuur. 

144.' Rente eli'terugbetalingvan --

geldleeningen door plaatselijke en 
ge1vestelijke zelfbesturen •.. ;· 1,680 

Ontvangste~ i,an _qemengden aard en 
toevallige bafen. 

. 145. Yerkoop van voor 's Lands. 
dienst bestemde bruikbare goe
deren uit den voorraad van het 
civiel departement. . . . . . . 300,000 

146. Verkoop van onbruikbaar 
geworden en overtollige goederen 
uit als voren . . . . . _. : . . 50,000 

147. Alle andere ontvangsten : 700,000 

Totaal . . .. ,. f 263,818,295 

31 December 1914. WET, houdende wijziging 
van de koloniale huishoudelijke begrooting 
van• Gura{lao voor het dienstjaar 1913. 
s .. 659. 

31 December 1914. WET, houdende verhoo
ging van het elfde hoofdstuk der Staats
begrooting voor het dienstjaar 1913. S. 660. 

Bij deze wet wordt een artikel ·verho"ogd. 
Tengevolge hiervan, wordt -het totaal der 

llde afdeeling en het eindcijfer van dat hoofd-
stuk verhoogd met f 21,500. · 

31 December 1914. WET, tot wijziging en ver
hooging · van hoofdstuk :I :der begrooting 
van uitgaven van Nederlandsch-Indie voor · 
het dfonstjaar 1913. S. 661. 

31 Decembe,· 1914. WET, tot wijzigihg en ver
hooging van hoofdstuk II der begrooting 
van .uitgaven vaii Nederlandsch-Indilf voor 
het dienstjaar 1913. S; 662. · 

31 December 1914. WET, houdende de be
krachtiging eener overeenko1nst met de 
N ederlandsche Handel-Maatschappij · voor 
den verkoop in· Nederland van· de Obst
.Indische gouvernementsproducten · na 
afloop van de, overeenkomst, bekrachtigd 
bij , de wet van 1 J i.J.li 1909 ( Stitatsblad 
n°. 218). S. 663. 

W1J WILHELMIN B;, ENZ ••• doen te \'{eten: 
Alzoo Wi} in overwegirig: genomen hebben, 

dat het wenschelijk is dat de. hieronder ver
melde overeenkomst bij de wet worde be
krachtigd; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De in afschrift aan. deze wet ge

hech te, tusschen den Minister van Kolonien, 
handelende _ ten deze · vo9r en namens Nede,·~ 
landsch-Indiii en als z·oodanig <lien rechtspersoon 
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vertegenwoordigende, en de Directie der N eder
landsche Handel-Maatschappij; handelende na
mens die naamlooze venn,ootschap, op den 24 
November 1914 gesloten overeenkomst voor 
den verkoop in_Nederl.and van de Oost-Indische 
gouvernementsproducten na afloop van de 
overeenkomst, behoorende bij de wet van 1 
Juli 1909 (Staatsblad n•. 218) wordt bekrachtigd. 

2. De overeenkomst, bij het voorg'aand 
artikel bekrachtigd wo~dt gratis geregistreerd 
en is vrij van leges. 

_3. Deze wet treedt in· werking op den dag 
vaJ:! h;tre l!fkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 8lsten De

cember 1914. 
W I L H EL l\i IN A. 

De Minister van Koloniiin, TH. B. PLEYTE. 

(Uitgeg, 28 Jan. 1915.) 

AFSCHRIFT. 

De Minister van Kolonien, 
haii.delende · ten· deze voor en namens Neder• 
landsch-Indiii en als· zoodanig dien rechtsper
soon vertegenwoordigende, 

en 
de Directie der N ederlandsche Handel-Maat

schappij, handelende namens die naamlooze 
vennootschap, 

zijn overeengekomen als ·volgt : 
Art.· 1: De Nederlandsche Handel-Maat

schappij neemt op zich, in ·hoedanigheid van 
commissionnair, met de uit het delcredere 
voortvloeiende aansprakelijkheid•, de Indischo 
Gouvernerhentsproducten, voor zooverre zij 
door de Regeering van Nederlandsch-Indie ten 
verkoop in Nederland bestemd worcfen, te be
heeren, te verkoopen, en daarvan den afscheep, 
het vervoer en den op slag te bezorgen, alles 
met inachtneming van·.de aanwij2,ingen, door 
die ·Regeering te· geven. 

Geschillen ter zake van de in alinea l be
doelde verrichtingen, tusschen de Maatschappij 
en derden ontstaande, kunnen door haar. niet 
bij dadiilg worden beeindigd, dan met mach

tiging door de Koningin, en. wanneer zij een 
bedrag van meer dan / 10,000.- betreffen, be
houdens bekrachtiging bij· de wet. 

2. Tot wiuirborg voor de storting der op
brengst van de producten, verbindt de Maat
schappij zich om op den dag v66r elke veiling 
bij de N ederlandsche Bank, ten deze optredende 
als Agent van den Staat, over te brengen eene 
met het approximatief netto-bedrag .overeen
komende waarde in geldswaardig papier of in 
geld, naar keuze van den Minister van Kolonien, 

en in het laatste geval onder .berekening van 
rente op den voet V!\Il het. alsdan vigeerende 
proniessen-disconto der N ederlandsche Bank. 

Indien de Minister van KolonieJi de storting 
van voornoemde waarborgsom in geld verlangt, 
wordt daarvan veertien dagen tevoren aau• de 
Nederlandsche Handel-Maatschappij kennis ge
geven. 

3, Voor al hare in artikel 1 genoemde 
verrichtingen geniet de Nederlandsche Handel
Maatschappij eene conuuissie (met inbegrip van 
delcredere) van 1¼ pet. van de bruto-opbrengst 
van het door haar verkochte en verantwoorde 
Gouvernementsti:c. .en 1 ½ pet. van. de bruto
opbrengst van alle overige door haar verkochte 
en verantwoorde Gouverne·ments-producten. 

4. De Nederlandsche Handel-Maatschappij 
onderwerpt :dch, wat betreft de wijze, waarop 
zij rekening en verantwoording aan N eder
landsch-Indie aflegt, aan de wettelijke bepa
lingen, die deswege zijn of nader zullen w.orden 
vastgestelil, en aan de voorschrift<Jn, door de 
Regeering ter uitvoering van die wettelijke 
bepalingen oE in overlP,g met de Algemeene 
Reker.kamer in Nederland gegeven of te geven. 

5, Zoolang de N ederlandsche Handel-Maat
schappij aan alle uit deze oveieenkomst voort
vloeiende verplichtingen getrouw voldoet, zal 
de Regeering zic_h. van geen anderen tusschen
persoon bedienen voor het afschepen, vervoeren, 
opslaan, beheeren en verkoopen van de Indische 
Gouvernements-producten, die ten verkoop-in 
N ederland bestemd zijn, 

6. Geschillen, uit deze overeenkomst voort
vloeiende, worden onderworpen aan het oor
deel van drie scheidslieden, door partijen in 
gemeen overleg te benoemen. · 

Wanneer partijen zich binnen een n:iaand na 
het ontstaan van het geschil niet over deze 
benoeming hebben verstaan, zal de keuze ge
schieden door. de Arrondissements-Rechtbank 
te Amsterdam, op verzoek van de meest. ge
reede partij. 

De Minister van Kolonien is echter bevoegd 
eene voorloopige beslissing te nemen, waaraan 
de Nederlandsche Randel-Maatschappij gevolg 
geeft, behoudens hare aanspraak op schade
vergoeding, wanneer zij door de uitspraak der 
scheidslieden in het gelijk wordt gesteld. In 
zoodanig geval beslissen de scheidslieden bij 
hunne uitspraak ook over het bedrag der 
schadevergoeding. 

7. Wanneer deze overeenkomsi niet voor 
l Januari 1915 door de wet is bekrachtigd, 
wordt zij geacht niet te zijn gesloten. 

Door de wet bekrachtigd zijnde, treedt zij 
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in. werking -op 1 ;Januari .1915 en vervangt 
alsd.an de over(lenkomst van 20 Maavt :1909/11 
Maart 1909, bekrachtigd. bij de -wet.van 1 Juli 
i909 (Staatsblad p•. 218). Zij w.ordt. aangegaan 
voor den. tijd van. een jaar, dus tot het einde 
yan het jaar 1915. 

Aldus qpgemaakt in duplo op den vier en 
twintigsten November 1914. 

De Minister van Koloniiin, 
(get.) TH. B. PLEYTE. 

Nederlandsche Handel-M aatschappij. 
(gef.)· V.A.N A.A.LST. 

(get.),. BIERENS DE HAAN. 

Voor. eensluidend. afschrift, 
De -Secrefaris-Generaai bij het 

Depa,·tement van Kolonii!.n, 
STAAL. 

31 December 1914; WET, betreffe~_de het lange~ 
in dienst houden van ingelijfden bij de 
militie. · S. 664. · ' 

Wrj WILHELMINA, ENZ ... doen te weten·: 

Aizoo'.Wij" in· overweging genomen hebben, 
dat de heerschende ,buitengewone omstandig
heden ,;erlenging noodig maken ·van den· ter
:inijn, 'gesteld bij de wet van 3 Augustus 1914 
(Staatsblad n°. 346), en dat in_ verband hiermede 
tijdelijke wijziging van de Militiewet wensche
lijk is met betrekking tot de in art. 84 a.ier wet 
bedoelde vergoeding ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De ingelijfden bij de militie, voor 

wie volgens art. 99 der Militiewet de dienst bij 
de militie zou zijn geeindigd op 31 Juli 1914 
of op een .lateren dag, worden ·in dien die~st 
gehouden tot '31 December 1915 of· tot een 
vroegeren door Ons aan te wijzen datum. · 

2. Met betrekking tot den werkelijken dienst 
bij de militie, welke wordt vervuld in het tijd
perk van 1 Januari 1915 tot het tijdstip, waarop 
de bij art. 1 bedoelde verlenging van dienst een 
einde neemt, wordt· in art. 32, tweede lid, en in 

· ar·t. 84, eerste. lid, der :M.Ilitiewet voor ,,een 
gulden" gelezen· :' ,,een guld°en en vijftig cent". 

3. Deze wet treedt · in werking op den dag 
van hare plaatsing in het Staatsblad. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage den 3lsten Decem

ber 1914. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, BosBOOM. 

De Minister van Marine, J. J. R.A.MBONNET. 

(Uitgeg. 31 Dec. 1914.) 

31 December 1914. WET, tot aanvulling en "er
hooging van het tiende hoofdstuk der Staats

, begrooting voor· het dienstjaar 1913. (Ver· 
schillende onderwerpen.) S. 665. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd en wordt een artikel ingevoegd. 

-Ten gevolge . hiervan wordt verhoogd het 
totaal der Ude afdeeling met f 3,227.57 en 

dat der VIde afdeeling met f 443,856 ; 
terwijl. het eindcijfer _van het tiendo hoofd

stl.jk der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 
1913. wordt verhoogd met f 447,083.57. 

31 December 1914. WET, houdende straf- en 
, tuchtrechtelijke voorzieningen betreffende 

de hier te lande gei:nterneerde militairen van 
eene buitenlandsche mogendheid. S. 666. 

Bijl. 2° Kamer 1914/1915, n°. 223, 1-7. 
Hand. id. 1914/1915, bladz. 481. 
Bijl. 1e Kctmer 1914/1915, n°. 223. 
Hand. id. 1914/1915, bladz. -128. 
W IJ WILHELMINA, ENZ ... • doen te we ten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat straf- en tuchtrechtelijke voorzieningen 
betreffende hier te lande ge'interneerde mili
tairen van . eene buitenlandsche mogendheid 
wenschelijk zijn-; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State; enz. 
Art. 1. Hier. te lande ge'interneerde mili

tairen. va1r eene buitenlandsche mogendheid 
worden, met toepassing van de militaire wetten 
en inachtneming van den door hen bekleeden 
rang, gelijkgesteld met N ederlandsche mili
tairen,: 

a. ter: aanzien van door hen begane feiten 
waartegen is v.oorzien bij .het gemeene recht; 

b. ten aanzien van door hen begane · feiten 
waartegen is voorzien _ bij de :artikelen 84-86, 
88-92 en 97-101 van .den Vijfden Titel yan 
het ·Crimineel Wetboek voor het krijgsvolk te· 
water, of bij de artikelen 80-82, 85-89, 95 
en 99-103 van den Vijfden Titel van het 
Crimineel Wetboek voor.- het krijgsvolk hier 
te lande; 

c. ten aanzien van door hen begane feiten 
waartegen is voorzien bij de Reglementen van 
Krijgstucht, met dien verstande dat voor mili
tairen beneden den rang van officier de straf
fen van. kwartierarrest, stadsarrest of scheeps
ar~est kunnen worden vervangen door de straf 
van geheele of gedeeltelijke inhouding· van 
traktement .of soldij gedurende een tijdvak van 
ten -hoogste ,t:wee maander:i en. dat laatstbe
doelde . straf ook nevens andere kan worden 
opgelegd; 
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d. ten aanzien van de feiten waartegen is 
voorzien bij artikel 3. 

N aar gelang van de krijgsmacht bij welke 
of onder welker bewaring zij zich bevinden, 
worden zij geach t tot de zee- of tot de land
macht" te behooren. 

Door Ons of· van Onzentwege door Onze 
Ministers van Marine en van Oorlog wordt 
de onderlinge verhouding van Nederlandsche 
en vreemde . militaire rangen bepaald ; het 
militair gezag kan echter voor bepaalde ge
vallen, onafhankelijk van die verhouding, 
meerderheid van rang vestigen. 

2. Vool.' de,toepassing vamdeze. wet worden 
de commandanten van interneerings-depots of 
de door hen aangewezen officieren als de com
mandeerende officieren van een korps of van 
een oorlogsvaartuig aangemerkt. 

De commandant van een interneerings-depot 
der landmacbt bopaalt, weike officieren voor 
de toepassing van bet Reglement van Krijgs
tucht voor het krijgsvolk te lande als de com
mandeerende officieren eener cornpagnie, welke 
als de boogere officieren van bet korps zullen 
worden aangemerkt. 

3. De bier te lande ge"interneerde militair 
van eene buitenlandscbe mogendbeid, die op
zettelijk in strijd met eene door· hem gegeven 
belofte . zicb vehvijdert of• eene door hem ge
geven belofte of aangenomen voorwaarde waar• 
onder hem verlof is verleend om zicb tijdelijk 
of voorgoed te verwijderen, schendt, of die 
daartoe samenspant, wordt gestraft met mili
taire gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren. 

De in het voorgaande lid omscbreven mis
drijven zijn strafbaar, ook indien zij buiten 
het Rijk in Europa zijn begaan. 

Artikel 80 van het Wetboek van Strafrecht 
is ten deze van toepassing. 

4. Voor de toepassing van deze wet wor
den onder hierte lande ge"interneerde militairen 
van eene buitenlandsche mogendheid begrepen 
de zoodanige die op eerewoord of onder belofte 
of voorwaarde zijn vrijgelaten. 

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

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 31sten De

cember 1914. 
WILHELlVIINA. 

· · JJe Ministe,· van Justitie, B. ORT. 
JJe Minister van Marine, J. J. RAMBONNET. 

IJe j}fi11ister van Oorlog, BOSBOOM. 

JJe Minister van Buitenlandsche Zaken, 
J. LOUDON. 

(Uitgeg. 3 Jan. 1915.) 

31 December 1914. BESLUIT, houdende ·mach
tiging tot uitgifte van schatkistbiljetten en 
schatkistpromessen,. volgens de wet van 
4 April 1870 (Staatsblad n°. 62), laatstelijk 
gewijzigd bij die van 15 Juli 1912 (Staats
blad n°. 240), en de wet van 5 December 
1881 (Staafsblad n°. 185). S. 667. 

311Jece111,ber 1914. BESLUIT; hondende verbod 
van uitvoer van levende en.geslachtehoenders. 
s. 668. . 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Overwegende, dat .het in het belang van den 
Staat noodig is, den uitvoer·van le:vende en.ge
slachte hoenders te verbieden; 

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

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Oorlog, van Financien en van Landbouw, Nij
verheid en Handel van 28 December 1914, Ka
binet, Litt. G136 ; 

Den Raad van State gehoord (advie_s van 
29 December 1914, n°. 14); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers ·van 31 Deeember 1914, Ka
binet, Litt. ym; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Eenig m:tikel._ 
De -uitvoer van levende en geslachte hoen

ders is-.verboden van den dag der afkondiging 
van dit Besluit. 

Wij behouden Ons. voor dit -verbod tijdelijk 
op te heffen of ·in bijzondere gevallen daarvan 
ontheffinis te doen verleenen. 

Onze Ministers van Oorlog, van Financien 
en van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft, belast met de 
uitvoering van dit Besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gozonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 3lsten December 1914. 
WILHELMINA. 

JJe Ministei· -van Oorlog, BosBOOM. 

JJe ~llini;ter· van Firiancien, TREUB. 

De ,Win. van I,andbowv, Nijverheid en Handel, 
POSTHUMA. 

(Uifgeg. 2 Jan. 1915.) 

31 December 1914. l\frssrvE van den lVIinister 
van Oorlog aan de burgemeesters betref
fende vergoedingen wegens kostwinner
scbap. 

Zooals U wellicbt reeds bekend is, mag, 
ingevolge de dezer dagen aangenomen wet 
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betreffende het langer in dienst houden van 
ingelijfden bij de militie, ter zake van den 
werkelijken dienst, in Januari 1915 vervuld 
door dienstplichtige kostwinners der militie, 
als maximum-vergoedingsbedrag worden toe
gekend f 1.50 per dag en mag, ingevolge de 
eveneens dezer dagen tot stand gekomen wet 
betreffende het langer in dienst houden van 
dienstplichtigen bij de landweer, ter zake van 
den werkelijken dienst, in genoemde maand 
vervuld door dienstplichtige ·kostwinners der 
landweer, voor wie in normale tijdsomstandig
heden .de diensttijd op 1 Aug. 1914 of op een 
lateren dag zou zijn geeindigd, als maximum
vergoedingsbedrag f 2 per dag worden toe-· 
gekend. 

Th heh de eer U te verzoeken om, indien U 
op grond van bedoelde wetteff er toe mocht 
overgaan, reeds toegekende vergoedingsbe-

dragen te brengen boven de tot nog toe gestelde 
wettelijke maxima van / 1 voor militievergoe
ding en van f 1.50 voor landweervergoeding, 
er vooral acht op te slaan, dat de verhoogde 
vergoeding in geen geval mag strekken voor 
verblijf onder de wapenen v66r 1 Januari 1915. 

U gelieve tevens rekening te houden met 
het volgende gedeelte uit de memorie van 
toelichting betreffende eerstbedoelde wet, welk 
gedeelte luidt : 

,,De bedoeling is geenszins om de aan betrek
kingen van miliciens toegekende vergoedingen 
met 1 Januari 1915 eene algemeene verhooging 
te doen ondergaan, maar alleen om de vergoe
dingen boven het bedrag van f I per dag te 
kunnen doen stijgen in die gevallen, waarin de 
omstandigheden van de vergoeding genietende. 
personen daartoe aanleiding geven". 

(Geni..-Stem.) 

Offici:eele verbetering. 

Op bladz. 355, l• kolom, regel 4 v. o. in plaats van ,,§ 29" te lezen .,§ 39". 

DRUKFOUTEN. 

· ~iadz. 370,· 1• kolom, regel 7 van onderen achter krediet te lezen ,,S. 428" . 

. Bladz, 499, 2° kolom, ,regel 14 van onderen in plaats van ,,S. 231". te lez~n ,,S. 531". 
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.A .A N VU L L IN G E N. 

· 25 April 1914. BESLUIT, tot wijziging van het 
· besluit van 30 l\faart 1907, houdende 

nieuwe bepalingen omtrent de ambte'uaren 
van den waarborg en de belasting der 
gouden. en zilveren werken. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Miniater van 
· Financien van den 22sten April 1914, no. 127, 
afdeeling Pernoneel ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
1. enz. 
2. Te bepalen, dat te rekenen van 1 :i\Iei 

1914, in artikel 3 van Ons besluit van 30 j\faart 
1907, de eerste volzin van het tweede lid 
door· het volgende wordt vervangen: 

Alleen aan bet kantoor Amsterdam I is een 
ontvanger verbonden die tot het personeel van 
den waarborg en de belasting der gouden en 
zilveren werken behoort, aan wien tevens is 

'opgedragen de ontvangst aan het kantoor 
Amsterdam II. Zijne werkzaamheden op dit 
laatste kantoor worden door een plaatsver
. vanger verricht. 

Onze voornoemde Minister is belast met de 
uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan de Algemeene Reken
kamer. 

's Gravenhage, den 25sten April 1914. 
WILHELMINA. 

· De jjf inister van Financien, BERTLING. 

26 Jwii 1914. ARREST van den Hoogen Raad. 
Geschillen over de vraag, tot welke der 

in art. 2 der Armenwet van 1854 omschre
ven soorten een instelling van weldadig
heid behoort, zijn publiekrechtelijke ge- · 
schillen, waarvoor art. 2004 B. W. niet 
geldt en die niet van aard veranderen 
door de bij art. 72 derzelfde wet gedane 
opdracht der beslissing aan den burger
lijken rechter. 

De beslissing, of een instelling van wel
dadigheid behoort tot die in art. 2 der 
Armenwet van 1854 sub a of tot die in 
dat art_ sub c genoemd, is uitsluitend 
afhankelijk van het antwoord op de vraag, 
door welk gezag zij wordt geregeld en 
bestuurd; nit niets blijkt, dat bovendien 
zou moeten worden onderzocht, of zij door . 
dat zelfde gezag nit eigen fondsen is ge
sticht. (Anders 0. l\L) 

Terecht heeft het Hof uit de ter pro
cesse vaststaande gegevens vastgesteld, 
dat de onderhavige stichting in 1854 door 
de burgerlijke overheid werd geregeld en 
bestuurd en dat dit ook thans nog het 
geval is. (Anders 0. l\L) 

(B. W. art. 2004, Armenwet 1912 art. 2.) 

Voorzitter: ,lhr. Mr. S. Laman Trip. 
Raden: Mrs. A: J. L. Nypels, C. Krabbe, 

B. C. J. Loder en J. A. A. Bosch. 

Het Roomsoh-Katholiek Wees- en Armen
huis te Hoorn, eisoher tot ciassatie van 
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een arrest van het GereCJhtshot te Amster
dam den e!fden April 1913 tussohen par
tijen gewez-en (N. J. 1913 bil. 1058 Red.), 
adv-ocaat Mr. J. A. Loeft 

tegen: 
den Burgemeester der gemeente Hoorn, 
verweerder, adv.ocaat Mr. J. H. Telders. 

Conclusie• van den Advocaat-Generaal Mr. 
R. B. Ledeboer. 

Als cassatiemiddel is v-oorgedragen: 
Schending en verkeel'de t.oepassing van 

art. : 2 van de Wet van 28 J uni 1854 
(Stbl. n'. 100), gewijzigd biJ de wetten 
van 1 Juni 1870 (SW!. n'. 85) en 15 
April 1886 (Stbl. n °. 64) (Wet t.ot rege
ling van het Armbestuur) door te heslissen: 

a. dat eene instelling van weldadigheid, 
geheel nit particuliere middelen, gesticht 
door bizondere personen, .niettemin reoh

; tens kan zijn · eene Staats-, provinoiale-. o± 
gemeente-instelling, door de burgerlij'kfe, 
overheicl gerege]d en van· harentwege be
stuurd; 

b. dat eene instelling van weldadigheid, 
waarvan vaststaat hetgeen in de z·evende, 
achtste en negende rechtsovenveging van 
het bestreden arrest wordt overwogen, reeds 
uit dien hoofde is e•ene gemeente-instelling, 
door de burger!ijke overheid geregeld en 
van harentwege bestuurd; 

terwijl inoidenteel als middel van cassa
t~e· is voorgestcld: 

,,ScJhending .ot verkeerde toepassing van 
de artt. 1983. 1991, 2004, B. vV., 2, 3, 
72 der Wet van 28 Jum 1854 (Stb'1. n°. 
100). lot regeling van het Armbestuui:, ge
wijzigd bij .de wetten van 1 Jum 1870 
(StbI. 85) en 15 April 1886 (Stbi. 64); 

omdat het Hof de exc•eptie van ver
jaring verwerpt ,O'll dezen grond, dat de 
vordering is van puMiekrecihtelijken aard, 
welke niet ,aan het op privaatreohtelijke 
vorderingen hetrekking he1Jbende voors·ohrift 
van art. 2004 B. W. is onderworpen; 

ten onreohte, daar - nu de vordering 
behoort tot de ke1mis van de rechterlijke 
macht - als daarmede samenhangende 
moet Worden aangenomen, dat het ver
vallen door verjaring naar de hepalingen 
van het B. W. - welke tromvens geheel 
al!gemeen zijn gesteld - moet wurden 
beoordeeld' ' .. 

-Dit incidenteel heroep zal ik in de eerste 
plaats lJ1ehandeki1. Zooals de geaCJhte ~let
ter v.oor de gemeente Hoorn mededeelde, 
is dit midde,l voorgesteld, ·uitsluitend naar 

aanleiding van 's Hoogen Raads arrest 
van 19 Jum 1908 W. 8722, waarhij men 
dan kenlijk ,o·p het oog had, de overweging: 
,,dat nu de :re0htsv,ordering tot hetaling 
van een geldsom is eene sCJhuldvordering, 
z.oodat de kennisneming van het geschil 
daar-over hehoort tot de hevoegdheid van 
den burgerlijken Reclhter, als daarmed~ 
samenhangende moet w-Orden aangenomen, 
dat het vervallen door verjaring van het 
redht te vio-rderen, naar de bepalingen 
van het B. W. moet worden IYeoordeeld, 
nu daaromtrent bij geene andere wet bizon
dere b1epali11g,en zijn gemaa;kt". 

Hieromtrent ziJ. eerstens opgemerkt, dat 
de ,,samenhang" - die heroep op yer
jaring toeliet, - zoo:wel kan zijn afg·eleid 
uit de .omstandigheid', dat het g,eschi1 be
hoorde tot de b'evoegdheid van den burger
lijken Rechter, als. uit·. het feit, dat eene 
sclhulclvordering is eene personeele vorde
ring als bedo,eld in art. 129 Rv. en in 
verb'and daarmede in art. 2004 B. W., 
welke laatste o·pvatting mij de meest juiste 
v.oorkomt, omdat het twistpunt in de be
doelde proCJedur,e was, of het geschil al 
clan niet was. van biirgerrechtelijken aarcl 
en alzoo ·c1e Hooge Raad to-en niet had' te 
beslissen en mitsdi-en vermoedelijk ook nie-t. 
heeft willen heslissen, ot bet feit alleen, 
dat de burgerreCJhtelijke Rechter bevoegd 
is van ;een gesCihil kennis te nemen, op 
ziCih z.elf reeds medebrengt, dat -een be
i:oep op verjaring kraCJhtens het B. W. kan 
w,orden · gedaa:11. Ik zrou dus meenen, dat 
het be11oep op het aangehaald arrest faalt 
en aoht in elk genl het middel niet ge
grond. 

In art. 72 · der Armenwet van 28 Juni 
1854 (S. 100), w,orden ·tot de kennisneming 
van de reohterlijke ma'0ht geb:racht: · 

a. gesc!hillen ,o·ver de vraag ot eene' 
instelling al . clan ni-e,t is eene instelling r 
vain weldadigheid- en omtrent de in a~t.: 
b1edoelde classifiDatie; 

b. over het verhaal en verhaalblaa he
drag van pnderstand'; 

c. o-ver de toepassing_ van de artt. 
49-54. 

Dat · de aard dier -gesc!hillen. zeer onder
soheiden was, was ook de meening der 
Regeering die in de memorie van toe
liohting tot het• wetsontwerp, .- bijl. Hdlg. 
2e Kamer 1853/54 hlz. 203; Boissevain, 
de Armemvet, biz'. ·201 ·vlg.- - haar voOr
stel ·,mo•tiveerde, voor zooverre de onder 
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a. aangeduide betreft, met een b'eroep op 
de wensdhelijkheid en voor zoover de 
overige aangaat met een beroep op de 
noodzakelijkheid, in verbruid met art. 148 
der Gr.ondwet. De laatsthed'oelde moesten, 
als betreffende· sohuldvorderingen, bij den 
clivielen Reohter ·komen, de eerstbiedoelde 
werden biJ dien Reobter ge'braoht, niet
tegenstaande ze geene hurgerlijke rechten 
betrnffen, wegens het gew1cht der heslissing 
blijkb-aar in· verba.nd met den wensClh, om 
oo'k tegenover de adm1nistratie der Ge
meenteb'esturen, een vo}komen onpartijdi
gen en .onafhankelijken Reohter te hebllrnn. 
Dit 1s af te leiden uit he~geen aa.ri dit 
ontwerp was voorafgegaan. Bij het Ontwe:rp 
van 1851 - Bijl. Hdlg. 2e Kamer 1851/52 
b,Jz. 89 vlg. - was in art. 93 bepaald, 
dat de gescihillen o,ver de dassifioatie b'e
slist zouden worden door de Kroon, waar
tegen in het ,,v.oorloopig verslag" - t.a.p. 
biz. 948, - werd opgemerkt, dat aan de ad
ministratieve macht eene biiitensporige 
macht werd toegekend. In de memorie 
van toelic!hting van het daaropvolgend Ont
werp - bijl. Hdlg. 1852/53 biz. 472 -
werd o·p dat verslag gereageerd met de 
opmerking, dat de wet ontwijfelbaar eene 
macht tot heslissen moest aanwijzen en 
welke maeiht zou dat anders zijn, dan den 
Koning. ·De vraag ot eene instelling er 
eime was van weldadigheid en omtrent de 
classi'l'imtie was volgens den Minister (Thor
beoke) .,blijkbaar admtnistratief". 

Daargelaten nu, dat de Minister van 
Reenen •en Thorbe6ke van meening ver
sdhilden over den aard der geschillen over 
verhaal van .onderstand enz., die in de 
ontwerpen van laatslgenoemde ook als ge
schillen van bestuur werden behandeld (art. 
94), is het gesdhil over de classificiatie. 
steeds door een ieder als een zuiver admi
nistratiet gesdhil hesohou:wd en de op
qrac'ht der heslissing - bij gebreke van 
eenen genoegzaam ona!flhankelijk geaCJhten 
adlministratieven Reohter, - aan den ge
wonen -divielen Rechter, veranderde aan 
den aard van het gesClhil niets (men verg. 
ook art. 64 Armenwet 1912 en daarbiJ bijl. 
Hdlg.- 2e K. 1909/10 n°. 242-3 Mz. 15 
en Mr. · Koolen in Hdlg. 2e K. 1911/12 
biz. - 1721). 

Maar daaruit v,olgt clan ook wel, dat 
nu niet anders is b'epaald, die Reohter 
de hem gegeven opdracht zal moeten ver
vullen met de middelen waarmede hiJ is 
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geoutilleerd voor zijne gewone taak en 
dus de regelen van het forrneel prooesrecht 
zullen moeten worden in aoht genomen, 
dod1 geenszins, :dat nu o,ok de privaat
reeihtelijke hepalingen van materieelen aard 
e11- daaronder :die hetreffende verjaring, 
toepassing zouden kunnen vinden. Integen
deel nu die niet uitdrukkelijk toepasselijk 
zijn verklaard, zullen die buitcn hesc,hou
wing mo,eten hlijven, terwiji ten overvloede 
zij opgemerkt, dat hoe algemeen de aan
vangsv.ooriv:aarden van art. 2004 B. W. ook 
mogen klinken, ze tooh onmiddellijk worden 
beperkt tot de, zakelijke en persoonlijke 
rechtsvorderingen en de adminislratieve vor
dering tot olassificatie onder geene dier 
heide soorten zou kunnen worden gehrac'ht. 
Van verjaring van de, ingestelde vordering 
kan dus m. i. geene sprake zijn ('Clfm. 
vmrnis Redhthank Rotterdam 15 Fehr. 1895 
\V. 6623 ·en 6624). 

'.Vat het eerste deel van het middel na
mens het R-K. Wees, en Armenlmis v.oor
gesteld hetreft, :wijs ik er even .o,p dat het 
Hoif niet heeft vastgesteld, dat deze in
stelling uit particuliE,re middelen is ge
sticht door hizondere personen, doch zul'ks 
slechts onderstellenderwijze aanna:m, zoodat 
als het middel gegr.oncl mocJht blijken, dien
aangaande nader d,oor hel Ho:f z:ou moeten 
Worden h~slist. 

Volgens art. 2 der Armenwet 1854 on
ders'cheidt de wet de verschillende in
stellingen van .weldadigheid in a. Staats-. 
pr.ovinciale- of gemeenteinstellingen, ,,door 
de burgerlijke overheid geregeld en van 
harentwege bestuurd". rk z:ou meenen, dat 
en de tekst der wet gelezen in verbandi 
met andere harer hepalingen en de ge
sdhiedenis aantoonen, dat men hierb[j niet 
heeft te dellken aan instellingen, die als 
Staats-, provinciale- o:f gemeenteinste!lingell! 
moeten Worden ,b'esCJhouw<d, omdat zij door 
of vanwege de burgerlijke o,verheid worden 
geregeld en hestuurd, maar aan die Staats-, 
provineiiale- of gemeenteinstellingen, die bui
ten inmenging van anderen, door die over
heid worden geregeld' en namens haar 
bestuurd 'Worden. Ik zi-e in de b'epaling 
sub a. van art. 2 neergeiegd eene onder
sciheiding door tegenstelling, tusschen deze 
zuivere Staats-, provinciale- en gemeente
instellingeri en de instelling,en van ge
mengden aard ond'er letter a. bedoeld. 
In de v.orige ontwerpen (t.a.'J}. 1851/52: 
nI. 89, 1852/53 bl. 455) waar in het met 
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art. 2 der Wet correspondeerend' art. 3, 
onder a. gelezen werd, ,,uitsluitenit door de 
b'lirgerlijke oYerheid geregeld en Yan harent
wege hestuurd", ,en waarin na de zmv'er 
overheids- en enkel kerkelijke instellingen, 
omniddellijk de gemengde YOlgden, kwam 
die tegens,telling met het, aan art. 2d der 
wet gelijksoortig art. 3.c duidelijker uit, 
doch dat ,de hedoeling geene andere was, 
mag ook -hieruit Worden a:flgeleid, dat de 
wijziging met geen enkei woord wordt 
toegeli0ht. En dat de wetgeyer hij die 
,,gemeng·de" instellingen, ,kon denken aan 
eene soort onzuiv·ere Staats-, provinciale
en gemeenteinstellingen, ,b,lijkt wel als mien 
in aanmerking neemt, dat die instellingen 
:van gemengden aard zijn, de zoodanige 
. wetke ten gev.olge van vereeniging van 
kerkelijke .ot hizondere met burgerlijke rn
stellingen, gezamen!ijk worden heheerd door 
personen die gedeeltelijk door kerkelijke 
of bizondere besturen en gedeeltelijk door 
het burgerlijk hestuur worden benoemd of 
in wier heheer kerkelijke of bizonder€l 
en tevens brurgerlijke besturen re0htstreeks 
betro·kken zijn (ontw'. 1853/54 mem. v. toe!.). 

Voor het bepalen van }let karakter eener 
instelling van weldadigheid is m. i. he
slissend W'elken aard zij J:iiJ ha.ren oorsprong, 
bij hare ppri0hting had en ook dit leid 
ik als de meening .des wetgevers at uit 
de ges0hiedenis der Wet. Bij het schrif
te!ijk deb'at (1853/54 blz. 837) werd d·e 
vrees uitgesproken, ,,dat onder de categorie 
van litt. .a. en d. instellingen van wel
dadigheid zouden kunnen vallen, die eigen
.lijk niet Yan wege den Staal, de pro
vinoie ot de gemeente zijn opgerigt", daar 
er vele zijn, die door bemoeiingen van de 
overheid met hare zaken, wel den s0hijn 
heb'ben, vooral van gemeentelijke instel
lingen maar die het inderdaad niet zijn, 
terwijl al is de ,oorsprong van vele we! he
•lrnnd, de stichtings'hrie,ven dikwijls niet aan
wezig zijn. Men verlangde /iaarom eene 
nadere omschrijv,ing van de onder a. be
doelde instellingen. De Regeering vond 
daartoe ec,hter geen reden, .want zoo zeide 
zij, ,,hoe versc,hillend oo'k iie oorsprong 
van vele instellingen van ,weldadigheid' moge 
zijn, is het niet denkhaar, dat er eene 
zij die niet is uitgegaan van het open
haar gezag, de Kerk, 'bizondere p,ersonen ot 

· vereenigingen, o± van het eerste en een der 
heide anderen gezamenlijk". led-ere bijv.oe
ging zou sledhts tot twijfelingen aanlei-

ding_ kunnen geven. Verder, en daarbii 
kenlijk i.loelende op het gesigna!eerd ge
vaar, waar de authentieke b,nvijsstukken 
mo1c1hten ontb'l'eken, wees de Regeering 
op het voors<ihrift Yan art. .72, dat eene
onpa-rtijdige IYeslissing waarlYorgde; geens
zins mag men daaruit .at1eiden, dat de 
Regeering twijfelde waaruit de aard der 
instelling z,ou moeten worden afgeleid en. 
daar.ove,r eene re0hterlijke uitspraak wilde· 
afwachten. Nu worde onmiddel!ijk erkend, 
dat de· uitlatingen van den Minister bij 
het mondeling. debat, van het bovenstaande 
afwijken. Daargelaten nu nog, dat in het 
algemeen aan de sohriftelijke gedachten
wisseling hoogere waarde zal moeten wor
den toegekend, mag men bij de beoordeeling 
van 's Ministers uitlatingen niet uit het 
oog verliezen, wat daarin de kern was, 
waar,op iiJn aanda0ht hlifkbaar was ge-
0onc,entreerd en wat min ot meer tot 
aanvulling der rede di,ende. Zoo moet hii 
het antw.om:d aan den Heer van Asch 
.van Wjj·dk,: de nadruk hie,eo·p vallen, dat 
de benoeming van het hestuur eener in
stel!ing door de overheid, zooda.nige in
stelling nog niet doet vallen in de ter
men van art. 2a, .want de vrees, dat het 
tegendeel uit het artikel z.ou kunnen war
den afgelei-d1, was het motiet van het 
optreden van ,den genoemden afgevaar<ligde 
en de hoofdinhoud van <liens rede, waarop 
de Minister treageerde. En bij het ant
woord aan den Heer- Storm van 's-Gra.ve
zande, dient in het oog te worden gehou
den, dat de-ze de .oorsprong der door hem 
b'edoelde instellingen, als particuliere fun
datien 'Wel even aanstipte, doe1h de nadruk 
liet vallen op de van oudsher hestaande uit
gebreide bemoeiingen der overheid, zoo
dat de Minister toen hij in verband met 
den ,oorsprong spra:k van ,,latere vera.nde
ringen" die de aard der instellingen wu 
he1bben gewijzigd, kan hehben geda;cJht aan 
eene v•erandering die met onderling goed
vinden van de betrokken parl:ijen kon hebe 
. ben plaats gehad, te meer daar hij het 
v,oorstel van dien afgevaardigde, om te 
lezen Staats-, pro.v.-, gemeentelijke ot andere . 
instellin.gen enz., wa.ardoor de nadruk voor 
alle geheel z;o,u v;allen op rege!ing en 
hestuur, niet .overnam, maar voorb'ijging. 
Ik a.clht dus de bepaling omtrent regeling 
en beheer een atzonderlijk vereisd1te naast 
het zijn van gemeenteinstel!ing, riiet de 
nadere Yerklaring daarvan. 
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De keuze van de uitdrukking ,,van harent
w~ge hestuurd" en niet ,,door haar", vindt 
gereedelijk verklaring in de omstandigheid, 
dut de hedoelde overheidsinstellingen ·van 
weldadigheid', in den regel niet o:Iimid
clellijk, cloch middellijk door de ov·erheid 
warden bestuurd, door micldel van at
zonderlijke oom;missies, g,eheel daargela
ten de meer ot minder zelfstandige po
sitie va11 .die instellingen in de gemeente
huishouding. Men heeft dus sleohts rekening 
gehouden met de bestaancle feiten 

En jnist in dat slechts midclellijk uit,oefe
nen van bestuur en in de dik1vert vrij zelf
stanclige· p.ositie van zuiver en onbetwistbaar 
gemeentelijke instellingen, Worell ook eene 
natuurlijke verklaring ge,·.onden voor . het 
t.oezioht, aan het gemeenteb1estuur,.bij art. 8 
ller Armenwet 1854, o'pgedragen ook o•ver de 
dom: de gemeente zelve opgerichte God's
en werklmizen,. daargelaten nog, clat de 
noodza,kelijkheicl, althans .de wens·Clhelijk
heicl clier bepaling, reed's voortvloeit uit 
het verbancl met _art. 179t en •U der Ge
meentewet. De wet geeft nu onverminderd 
bet toezie1ht, dat wellic:ht bij de o p·riohtmg 
ot hij Iatere verordeningen, door de gemeen
tclijke overheid :nit handen was gegeven 
en aan .andercn was .opgeclragen, .aan het 
gemeentebestuur een reoht van toe2Jicht, 
dat de ·.w-etgev·er onder alle omstandigheden 
a.an hetzelve wilde verzekerd zien over 
de zuiver gemeentelijke en .o,ver de ge
mengde Gods- en w'erkhuizen in art. 6 
hecloeld; 

Ik wijs ten siotte nag· o·p a.rt. 9 der 
Armenwet 1854, waarin - geheel overeen
komstig met het. correspondeerend art. 15 
van het ontwerp 1852/53, - oncler a. een
voudig wordt gesproken van . ,,gemeente
instellingen" zij het dan met--cleze bijvoe
ging ,,(art. 2a)"; -in wel'ke bijv.oeging ik 
slec·hts kan zien eene verwijzing, waar 
dergelijke inst,ellingen te vinden zijn, niet 
eene verwijzing naar eene nadere omsahrij
ving van die instellingen, terwijl ook uit 
art. .9c het ,nauw ver'band blijkt, dat de 
wetgever tussclhen oprichting en karakter 
eener instelling a.anwezig .aclhtte. 

Op g1,ond van een en ander zou ik 
derhalve meenen, dat als het R.-K. Wees-,en 
Armenhuis te Hoorn, werkelijk nit. parti
culiere middeien is gestioht do-or bizondere 
personen, dit niet zo1.1 zijn een gemeente
instelling onder letter a. van a.rt. · 2 be
doeld, zoodat ik- het eerste deei van. •het 
middel gegrond aoht. 

. Bij het tweede midd•el wordt dan uit
gegaan van· de onderstelling,. dat de oor

'spr.ong met .beslissend zou zijn en regeling 
en bestuur door en. vanwege .. het gemeen
tebestuur, de ·instelling tot eene · gemeen
telijke kan ma.ken. De wet zelv'e · zegt 
niet met zo,o,vele woorden wa.t onder ,,rege
ling en bestuur" moet Worden versta.an en 
het Hot geeft niet aan Welke maatstaf 
het daarvoor heeft aangelegd. Todh heh
hen die begrippen een hepaalden inhoud 
in clen zin van art. 2 der Armenwet 1854 
en is de blewering, clat bij het bestreden 
arrest, dat begrip- is miskend geene reaotie 
tegen eene feitelijke heslissing. Uit het 
geheele verband .der Wet alweder in ver
band •met hare gesohiedenis, is m. i. at te 
leiden, dat regelen en besture11 is, het 
geven eener hepaalde hestemming aan de 
instelling en het stellen van · a.lie VOOT· 

schriften die in verb'and met het doe], 
noodig ot nuttig zijn om die hes.temmin,g 
op eene bepaalcle wijze te vervullen, ge
paard a.an het vaststellen van de noodige 
bepa!ingen betreffende de administratie der 
instelling en het beheer harer hezittingen 
en de zorg voor de nakoming van een en 
ander ook door. het aanstellen van de be
stuursorganen. Met vrijheid van ,,regeling 
en hestuur" is clus een meer ot minder 
uitgebreicl .,toezioht" van de overheid zeer 
goed te rijmen en zeHs een naar de 
huiclige begrip))en ongeoorloofd ingrijpen 
in hct heheer kon in. vroeger tijden zeer 
g.oed gepaard gaan met volkom;en behoud 
reohtens, van het briz:onder ot kerkelijk 
karakter eener instelling van welclacligheid 
(men vetg. hieromtrent de mem. v. toe 
liohting tot · bet 2e Ontwerp Thorbeelke 
t:a.p. 1852/53 b1Iz. 460 en Mr. S. Muller 
Hzn. Het Heiligeg,eesthu_is te Rotterdam 
bL . 308 vlg. speCliaal hl. 319; b1z. 265 
vlg. 278). 

De ,cimstandigheden in de z,evena.e rechts
overweging sub 1 to-t en met 8' vermeld, · . 
toonen dan ook we!, zooa.Is het Hot tereoht 
zegt, aan, .eene v.oortdurende gemeente
lijke ,,bemoeiing" met de regeling en het 
bestuur der instelling,. maar lieten v.o]gens 
de toen overheerschende denkbeelden het 
partim1lier ka.rakter van het vY.ees- en Ar
menhuis. voHmmen intacit. En van die ver
houcling van oppe,rtoezfoht was volgens het 
Hot het reglement van 1827, het uitvloe1-
sel, · welk reglement blijkens het vonnis 
der Rec:hthank, geheel in· diez,elfde Iijn 
van gedadhten spreekt van opper. ,,geza0h 
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en toezioht" over hedoeld W ees- en Ar
inenhuis. Nu gaaf ongetwijfeld dat regle
ment veel v·erder dan de vroegere .,be
moeiilig~n" en grijpt _het dieper in de re
geling en het hestuU:r · in, dooh wat -het 
Hot daai:"uit in Iiet arrest q,verneemt zou 
nog niet wettigen de gevolgtrekkin.g, dat 
in den boven aa.ngegeven zin, reohtens en 
feH.elijk; regeling . el). b~stmir zou zijn bij 
het · gemeeri.tehestirnr, veeleer zou ik met 
de Reohthank · meenen dat zulks niet het 
geval was,· oak al zoude het oordeel van 
het_ Hot, (in de 9e · overweging in reohten) 
dat de besteimning. van het Weeshuis in 
art. 9 van het. Reglement wordt aange
gev,en, als - eene feitelijke uitlegging van 

·reglement_ .gibe.ten worden gea:ocepteerd en 
dus · in dit opzioht een der argumenten 
vcior de opvatting der Rechtb1ank ten deele 
zou wegvalleii. Ten deele want nevens wees
huis was de instelling ook armenhuis voor 
ouden van dag-en. 

Ook dit onderdeei van het middel ZOU 

dus naar mijne meen_ing kunnen · opgaan.· 
He c.oncludeer echter reeds in 'verhand 

met het eerste· onderdeel van · het middel, 
tot vernietiging van · het hestreden arrest 
en verwijzing der zaak naar het Gereohts
hof te Amsterdam ten einde met inaoht
neming van de uitspraak van· den Hoogen 
Raad, de zaak verder te beha.ndelen en te 
beslissen, met ver-oordeeling van den ver
weerder in zijne hoedanigheid, in de kos
ten van · cassa.tie. 

!Je llooge Ha.ad, enz.; 
0. dat uit het bestreden arrest en het 

vernietigde vonnis van de Arr.-Rechtbankl 
te Alkmaa.r van 29 Juni 1911, waarna.ar 
het arrest voor wa.t de feiten betre£t ver
wijst, blijkt, da.t de eisc:hende stichting 
biJ genoerride Rechtb-"ank hee'ft gevorderd, 
dat bij. vonnis zou woi:den verkla.a.rd,. da.t 
zij · _d.oor het gemeentebestuur te Hoorn, 
pla11ts ha.rer v:estiging orp de lijst bedoeld 
in art. 3 der wet van 28 Jwii 1854 (S. 100) 
moest worden gerangschikt onder de instel
Jmgen becloeld · onder c. van a.rt.- 2 dier 
wet, en niet .onder · die hedoeld onder a. 
a!daar,' gelijk sedert d'e invoering der wet 
het geval was; -

dat tegenover- deze vol'.dering- de verweer
d.er- . Z'ic:h in de eerste pla.a.ts. op verja.
ring heeft bero,epen en. verder heeft betoogci. 
da.t de · eiscJhende stiohting tereoht . onder 
de vooraangeduide soort a. was ge
rangsohikt; 
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dat de Rechtbarrk te - Alkmaar bij haar 
voorhedoeld vonn1s 'het -beroep op ver
faring der vordering . ongegrond en de vor
dering zelf gegr.ond heeft geoordeeld · en 
dienovereenkomstig uitspraak heeft gec!'aan; 

·c1at ·9'P, het . hooger hero,ep · van verweer
der. het, GereCJhtshot te Amsterdam, met ver
werping,, weer van het ·beroep op verjaring, 
de--- vordering . zelt :ongegrond- heeft · geoor
deei,d - en: met bekracJhtiging van het be
roepen· · vonnis voor zoover da.a.rbij he_t.. be
r.oep op verjaring · was verworpen, dat ·von
nis v-oor het overige, heeft ·vernietigd en 
a.an de eis·c;hende s.tfohting hare vordereing 
heeft .ontzegd; . 

0. da.t de ·eisc;hende. stiohting tegen .die 
beslissing als _ middel van 0assatie heeft 
aa.ngev,oerd: (zie · condusie adv.-gen.); 
. 0. dat ook de verweerd~r. zijnerzijds in
c1~enteei in cassatie. is_ ·gekomen van het 
hestreden arrest en daartegen als. middel 
van. cassatie heeft voorgesteld: (zi() con-
clusie a.dv.-gen.); . 

Voor 'wat betreft he,t -iqc:iiJ.enteele mid
d·et dat het eerst behoort- t~ : warden on-
derzoc!ht; _ 

O. da.t geschillen, a.Is het- _tusschen par
tijen besta.ande. caver de vraag tot-. we1k 
der in art. 2 der. wet van 28 Jum 1854 
(S. 100) omsc!hre~en ~qorten eene instelling 
varr we,idadigheid behow·t, zijn publiek
rechtelijke geschillen;-. qie niet _ van aa.rd 
veranderen- door de bij art. 72 derzelfde 
wet gedll!le .. o·pdra.0ht, der heslissing aan 
den burgerlijken r.ec!ht!)r; 

dat mitsdien de verjaring van a.rt. 2004 
B. W., die a.Ileen geldt voor bUrgerrechte
Iijke geschill~n, hier-bluit~l! toepassing moet 
blijven, zoodat · dit middel is ongegrond; 

Voor wa.t betreft het onderdeel onder a. 
van het door de eisCJhend~ stichting voor-
gedragen middel; _ 

O. dat het Hof - na. :te hebben vast
gesteld dat het in <lit • ge~ing a.Ileen . de 
_vraag geldt ot . de eischende stichting b1e
hoorde te -,vorden gerangsCJhikt onder de 
soort a., dan wel onder die onder . c. van 
_art. 2 der Armeii.w\)t van 1854 omschre
ven - heeft overw"ogen ·dat de beslissing 
van dit .gesc:hil a.Ileen a.fhankelijk was van 
het· anhvoord. op de vraag, door wie ot 
doo'r we1k , gezag zij . werd geregeld en 
hestuurd, ionder dat daarin verandering 
zou ;kunnen. worden gehra.cJht door. de om
standigheid, dat zij uit particmliere middelen 
door bijzondere personell zou zijn opge
richt; · 

45 
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0. ten aanzien van deze beslissing, dat 
uit den tekst van art. 2a en· a. der Armen
wet van 1854 h'lijkt, dat die wet voor · ·de 
onder die letters aangeduide soorten van 
instellingen geen antler kenmerk kent dan 
dat gelegen in het antwoord op de ook 
door het Hof gestelde vraag, door welk . 
gezag zij Worden geregeld en bestuurd, 
zoncler dat uit iets hlijkt dat bovendien 
-zou moeten w.orden onderzoDht, of zij door 
datzelfde gezag· uit eigen fondsen zijn 
gestiC!ht; 

clait daarenboven de overbodigheid van 
zooclanig onderzoek afdoende ]j,lijkt uit art. 8 
dezelfde wet, waarin met zooveel woorden 
gespr.oken . wordt van instellingen als be
doeld onder a. niet door de daargenoemde 
openhare besturen opgeri-cJht; 

0. dat een en ander ook in overeenstem
ming is met de duidelijke hedoeling der 
wet .om bij de verdeeling der tijdens hare 
inv.oering hestaande instellingen in de in 
haar art. 2 .opgesomde soorten, tot grond
slag te nemen den reohtstoestand dier 
instellingen zooals die was hij de inwerking
treding der Wet zonder aaarbij invloed 
toe te kennen aan de mogelijkheid, dat 
die- reohlstoestand wellic,ht de uitkomst was 
van in den loo,p der tijden in de regeling 
en · het hestuur der instellingen aange
hrachte wij zigingen; 

0. dat tegenover dit alles ten onrechte 
beroep is gedaan op de gesohiedenis der 
wet, inzonderheid op eene uitlating der 
J{egeering, waarin :Zij, ter rec'htvaardiging 
barer . weigering om _een vijfde soorl in
stellingen in art.· 2 der wet .op te nemen, 
opmerk( dat naar haren oorsprong iedere 
instelling tot een der vier in gezegd art. 2 
om·schreven -soorten moet .behooren; -

0. toch, dat deze in dat -verhand gedane 
uitlating der Regeering daargelaten ot er, 
zoo zij Oip z'i"C'h zelt stond, . heJeekeniJ; 
aan zou 'kunnen Worden toegekend, tegen
over het ho-venoverwogene van ge-en in
vloed kan zijn, nu bij he-t mondeling dehat 
([.oor den Ministe,, die de wet verdedigde, 
niet ter loops in een min ot meer ver
wijderd verhand; maar nadat hem zu}ks 
b!ij herhaling en met klem· \Vas atge'liraagd, 
uitdrnkkelijk werd verklaard, dat alleen 
het -antw.oord _op de vraag ot eene ~ in
stelling. van welda,digheid door het open
baar gezag 'werd geregeld en door ot van 
wege cl.at gezag werd hestuurd, heslissend 
was y.oor de rangsc:hikking dier instelling 

ori.der de soort in art. 2 der wet onder a. 
omsCJhreven ; · 

0. dat jlerhalve dit onde,deel van het 
middel is ongegrond; 

Voor 'wat -hetreft het onderdeel b. van 
hetzelfde middel; 

0. dat het Hof ten aanzien van dit 
punt in de eerste plaats vaststelt, dat 
er van de o,pridhting at lreeft hestaah 
eene voortdurende gemeentelijke bemoeiing 
met de regeling en het bestuur der eisohen
de stic'hting en dat eerie in 1827 vastge
stelde ver.ordening, die nog van kracht was 
hij de invoering der Armenwet van 1854, 
moet warden heschouwd als een uitvloei
sel dier van oudsher bestaande verhouding, 
en dan in de tweede plaats riagaat welke 
blijkens die verordening in 1854 de ver 
houding tusschen de eischeride stichting 
en het gemeentebestuur van Hoorµ was; 

dat het Ho± als uitkomst van da.t on
derz,oek vermeldt, dat het hestuur der 
eischende stichting door den gemeentera.ad 
van Hoorn werd ben:oemd; dat de samen
stelling van het hestuur en de verdeeling 
der bestuurstunCJtien bij de vercirdening 
waren vastgesteld; 

dat .het b-estuur in zijn · heheer in menig 
orp,:u'i:clht afhankelijk was van· d·e mede
werking van ·het College van Burgemeester 
en W-ethouders van Hoorn; clat de b-e
grootingen der stiDhting door de gemeen
telij1ke autoriteiten moesten warden goedge
keurd en het bestuur daaraan rekenplichtig 
was; dat voors0hriften waren gegeven voor 
het geldelijk beheer van voo,zitter, secre
taris en hoekhouder; 

d:at het bestuur wel is waar een huis
houdelijk reglement mo,dht maken, maar 
naµ·w'keurig was _ omschreven wat daarbij 
moest Worden geregeld en dit aim de 
g,oedkeuring van B. en ·w. was onder
worpen, en dat oo-k de b-estemming der 
eisohende stiCJhting ·we:vd aangegeven; 
_ dat het Hot dan uit <lit alles afleidt, 

dat de v-oorhedoeldie verordening voor de 
eischende stiDhting de plaats inneemt van 
den ··stichtingsb•riet o± de statuten eener 
zonder overheidsinmenging werkende par
tiouliere instelling --van. .weldadigheid en 
ten slotte vaststelt, dat b1ijkens een en 
antler de eis'dhende sti~hting in den zin 
van art. 2 der_- Armen-wet van 28 Juni 
1854 (S. 100) door de burgerlijke over
heid wordt geregeld'. en van harentwege 
wordt hestuurd; · · 
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0. dat die beslissing · is juist en dus 
ook dit onderdeel van het middel der ei
schende stichting is ongeg_rond; 

0. dat als gev:o,Ig der verwerping van 
hef incidenteele micldel de kosten ge
de,ellelijk hehooren te W'orden gec:ompen-
se,ercl; 

Verwerpt ·zoowel 
iri.ciclenleele ber-oep, 

het principale als het 

(Ned. Jnr.) 

29 A·ugustiis 1914. BERIOHT betreffende aan
spoelen van torpedo's of mijnen, toe
behoorende aan een oorlogvoerende- mo
gendheid. 

De Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel heeft, in overleg met zijne ambtge
nooten van Buitenlandsche Zaken en Marine 
en den Opperbevelhebber van land- en zee
macht, bepaald dat als volgt behoort te warden 
gehandeld ten aanzien van aangespoelde of in 
open zee onbeheerd drijvende gevonclen voor
werpen, afkomstig van oorlogsschepen ,van 

. oorlogvoerende mogendheden. · 
In het algemeen kunnen alle voorwerpen, 

die tot den inventaris vctn zoodanige schepen 
hebben behoord, evenals torpedo's en mijnen, 
eerst na afloop van den oorlog worden terug
gegeven. In verband hiermede zullen de 
bedoelde voorwerpen door de Burgemeesters
strand vonders tegen re~m zijn af te dragen 
aan den Directeur der naastbijgelegen Rijks
werf. 

De voorwerpen daarentegen, ,lie het persoon
lijk eigen,lorri waren van ,le opvaren,len ,ler 
oorlogsschepen, kunnen reeds dadelijk aan den 
betrokken consulairen ambtenaar worden ter 
hand gesteld. 

Van ieder der twee soorten van voorwerpen 
zal door den Burgemeester-strandvonder eene 
afzonderlijke lijst zijn te maken, · met opgaaf 
der namen en adressen van· de personen, die 
de bewuste voorwerpen hebben gevonden 
aangebracht. Afschriften van deze lijsten 
zullen . door tusschenkomst van de Commissa
rissen der Koningin in de provincien, aan het 
departement van· Landbouw, Nijverheid en 
Handel zijn in to zenden. (W. v. D. B. A.) 

6 October 1914. BESLUI1', houdende machti
ging tot tijdelijke afwijking van eenige 
bepalingen van het Besluit op de Indische 
Bestuursopleiding. S. 471A. 

WIJ WILHELMINA, ENZ._ 

Op de voordmcht v:an Onzen Minister van 

Kolonien van 18 September 1914, afdeeling 
D, n°, 49; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
29 September 1914, n°. 19); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister van Kolonien van 3 October 1914, 
afdeeling D, n°. 38; 

Hebben· goedgevonden en verstaan: 
Machtiging te verleenen om ten aanzien van 

die ·candidaat-Indische ambtenaren, die in ver
band met. den oorlogstoestand in Europa onder 
de wapenen zijn of mochten warden opge
roepen, af te wijken van bet bepaalde bij de 
artikelen 13, 16 en 23 van het Besluit op 
de Indiscbe Bcstuursopleiding (Nederlandsch 
Staatsblad l!l07, n°. 71, Indisch Btaafsbla,l 1907, 
n•. 230). 

Onze Minister van Kolonien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 6den October 1914: 

WILHELMINA. 
De ll'iiniste,· van Koloniiin, TH. B. PLEY'.l'E. 

(Uifgeg. 31 Dec. 1914.) 

8 October 1914. MISSIVE van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken aan de Commis

. sarissen der Koningin in de provinciiin, 
betreffende onderstand aan_ Duitsche ge• 
zinnen. 

· Ik heb de eer U H.E.G. uit te noodigen 
de burgemeesters van de gemeenten in uwe 
provincie, __ alwaar zich Duitsche -gezi~nen 
bevinden, die door het oproepen van den kost
winner in Duitschen krijgsdienst armlastig zijn 
geworden en van gemeentewege zijn of worden 
ondersteund, te verzoeken mij opgaaf te zenden 
van de verstrekte ondersteuning volgens 
bijgaand m~del. 

De opgaaf van den onderstand, verleend 
v66r 1 October j.1., ontvang ik gaarµe zoo 
spoedig mogelijk; verder zie ik de opgaven 
maandelijks, telkens zoo spoedig mogelijk na 
den eersten der maand, volgende op die waarop 
de opgoaf betrekking heeft, tegemoet. 

De gedane uitgaven zullen door kwitanties 
moeten· worden gestaafd. 

De 111 inister van Binnenlandsche Zaken, 

Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal, 

(get.) J. B. K.A.N. 

45* 
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GEMEENTE ....... . 

OPGAAF van den onderstand verleend aan Duitsche gezinnen, ·die door het oproepen van den 
lcostwinner in Duitsclien lcrijgsdienst armlastig zijn geworden en van gemeentewege 
ondersteiind ovei· de maand . · ......... 191 . . · 

8 October 1914. ·MrssrvE van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken aan de Commis
sarissen der Koningin in de provincien, 
betreffende onderstand .van vluchtelingen 
uit Belgiii. 

Jk heb de eer U H.E.G: uit te noodigen 
de Burgemeesters van de gemeenten in uwe 
Provincie, alwaar zich vluchtelingen uit Belgie 
bevinden of bevonden hebben · die van ge
meentewege zijn . ondersteund, te verzoeken 
mij opgave te zenden van de verstrekte onder
§te11iiing op· sta ten volgens bijgaand model. 

De opgaaf van den onderstand verleend voor 
1 dezer, ontvang ik gaarne zoo spoedig mogelijk ; 
verder zie ik ·de opgaven maandelijks, zoo 

~poedig mogelijk na den lsten van de maand, 
volgende op die waarop de opgaaf betrekking 
heeft, tegemoet. 

Het bedrag van de kosten die voor een 
aantal vluchtelingen te samen gemaakt zijn, · 
als kosten van gezamenlijke huisvesting, 
gezamenlijke voeding enz., waren in de kolom 
,,Aanmerkingen" ie vermelden. 

Deze kosten en de in geld verstrekte onder
steuningsbedragen zullen door quitanties moe-
ten worden gestaafd. · · 

De 1rl inister van Bin!J,enlandsche · Zalcen, 
Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal, 
(get.) J. B. KAN. 

GElVIEENTE . . . 
VLUCHTELDrGEN uit BELGIE, ondersteund gedurende de maand ........... 19 .. . 

'a: . oi 
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Totaal . 
. 

van Binnenlandsche Zaken van 8 October 1914, 
Mij bekend, 

De Secretaris-Generaal, (get.) J. B. KAN. 
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De jaargang is chronologisch l;iehalve : 

Koninklijk besluit van ~5 April, bladz. 7GO; 
Arrest van den Hoogen Raad van 
Bericht van den Minister van Landbouw, 

26 Juni, 
" 700; 

Nijverheid en Handel van 29 Augustus,· 707; 
S. 47h. Koninklijk besluit van 6 October, 

" 
707; 

Missive van den Minister van Binnenl. Zaken van 8 October, 
" 

707; 

" " " " " " " " 
8 October, " 708; 

welke stukken voorkomen op de hierboven genoemde bladzijden. 

Aardappelen. Besluit houdende bepalingen 
tot wering van ziekten ·van aardappelen. 

S. 25. 23 Jan. 
;._ Wet houdende bepalingen tot wering· van 

ziekten van aardappelen. S. 324. 13 Juli. 
Academie. (Kon. Mi!.) Besluit houdende ·mach

tiging om voor het leerjaar 1914-1915 a£ 
te wijken van sommige _bepalingen in het 
Reglement voor de Koninklijke Militaire 
Academie. S. 511. 30 Oct. 

Accijnzen . . Resolutie van den :Minister van 
Financien tot vaststelling eener instructie 
betreffende de_ voldoening van · Rijksbelas

: tingen door middel van·overschrijving bij de 
Nederlandsche Bank: '7 Sept. 

--' Wet tot het aangaan van eene geldleening 
of -leeningen van / 275,000,000 en tot voor
zieriing in de middelen tot dekking van rente 
en aflossi~g dier leening of leeningen. S. 612. 

23 Dec. 
Arbeid van jeugdige personen en van vrouwen. 

Missive van den Minister van Binnenlandsche 
Zaken ·aan de Gedeputeerde Staten der 
provincien, betreffende toepassing van arti
kel 22, vierde. lid der Arbeidswet. 27 Jan. 

- Besluit houdende wijziging · eh aanvulling 
van het K, B. van 6 December 1911, S. 352, 
zooals dat is gewijzigd bij K. B. van 29 Au
gustus 1912, s. 2s2, tot vaststeiiing van een 

algemeenen maatregel · van bestuur, a!s 
bedoeld bij artikel 5 der Arbeidswet 1911 
(Stbl. n°: 319). S. 172: 6 April. 

- Arrest van den Hoogen Raad. De Recht
bank heeft eene zuivere vrijspraak gegeven, 
waartegen geen gewoon beroep in ·cassatie 
open staat. ·- Daartegen doet niet af, dat 
de Rechtbank tot deze beslissing is gekomen 
op grond van de overigens juiste meening, 
dat, waar in de Arbeidswet 1911 het uit de 
Ongevallenwet 1901 overgenomen- woord 
,,ond~rneming"· ·wordt gebezigd, daaraan 
de beteekenis moet warden gehech·t,- die aan 
dat woord in het dagelijksche· !even wordt 
gesehonken, n.1. ir, het bijzonder in betrek
king tot · handel en nijverheid ,,ee·n zaak, 
die men opzet of drijft, om geldelijke voor
deelen te behalen". · 15 Juni. 

:........ Arrest van den Hoogen Raad. Waar omtrent 
de ruimte, waarin -het bier door den: jeug
digen· persoon werd afgetapt en aan de be
zoekers werd verstrekt, niets an.ders vast
staat, dan dat zij is eene tapperij, -is terecht 
door de Rechtbank aangenomen, dat deze 
niet is eene fabriek of werkplaats fo den zin 
der Arbeidswet 1911. - Immers werkzaam
heden als in art. 2, 1 cler Arbeidswet -1911 
omschrevcn plegen niet in eene tapperij 
voor te komen. 22 Juni. 
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- Arrest van den Hoogen Raad. Art. 14 in 
verband met art. 4 der Arbeidswet 1911 is 
in dien :I.in te verstaan dat het verboden is 
een kind arbeid te doen verrichten, binnen 
een tijdvak van het leven, dat, aangewezen 
wordt in art. 4. - In art. 27 1 °. der Arbeids
wet 1911 heeft men ten aanzien van art. 4 
te doen met eene straf opheffende om
standigheid. - Niet het arbeid verrichten 
door een kind (art._ 4 der Arbeidswot 1911) 
is een strafbaar feit, maar het in al't. 14 1°.
dier wet verboden ,,arbeid strijdig met het 
b~j of krachtens deze wet bepaalde doen 
verrichten". Hij die zich hieraan schuldig 
maakt is niet aan te mert en als middellijk 
<lader. - Uit art. 321 K. kan nooit worden 
afgeleid, dat een schipper niet strafrechtelijk 
aansprakelijk zou kunnen zijn voor door 
hem gepleegde strafbare feiten. 9 Nov. 

Arehieven. Besluit houdende vaststelling van 
bepalingen omtrent de wijze van benoeming 
eh cJ e bezoldiging van het p~rsoneel, ver
bonden aan de archiefdepots des Rijh.s, zoo 
te 's Grav enhage als in de provincien. 13 l\frt. 

Armwezei:l. Besluit betreffende de bepaling 
van de woonplaats van een armlastige 
krankzinnige. 28 April. 

- Arrest_ van den Hoogen Raad. Geschillen 
over de vraag, tot welke der in art. 2 der 
Armenwet van 1854 omschreven soorten 
eerr instelling van weldadigheid behoort, 
zijn publiekrechtelijke geschillen, waarvoor 
art. 2004 B. W. niet geldt en die niet van 
a .. r_d veranderen door de bij art. 72 derzelfde 
wet gedane opdracht der beslissing aan den 
burgerlijken · rechter. - De beslissing, of 

_ een instelling van weldadigheid behoort -tot 
die in art. 2:der Armenwet van 1854 sub a 
of tot die in dat art. s_ub c genoemd, is uit
sluitend afhankelijk van het antwoord op 
de vraag, door welk gezag zij wordt geregeld 
en bestuurd; nit niets blijkt, dat bovendien 
zou moeten worden onderzocht, of zij door 
dat zelfde gezag nit eigen fondsen is ge
sticht, (Anders 0. M.) -'---- Terecht heeft het 
Hof nit de ter processe vaststaande gegevens 
vastgesteld, dat de onderhavige stichting in 
1854 door de burgerlijke overheid _ werd 

. geregeld en bestuurd en dat di~ ooli: thans 
nog het gevaLis. (Anders 0. M.) (bladz. 700) 

26 Juni. 
- Besluit betreffende beoordeeling der vraag, 

of tot de komst van een arme in eene gemeente 
eenige invloed van of vanwege het gemeente
bestuur of eene burgerlijke instelling in de 
vorige verblijfplaats heeft medegewerkt, 

I 

I 

' die zou zijn aan t: merken als een poging 
tot afschuiving van ondersteuningsplicht: 

I (Art. 40 Armen wet) - 27 Juli. 

1 Missive van den Minister· van Bin'lenland
! sche Zaken aan cle Commissarissen der 
, Koningin in de rrovincien, betreJl'ende onder-

1 

stand van vluchtelingen nit Belgie. 2~, Oct. 
, (bladz. 708) 8,03t. 

2(oct. 
3 Nov. 

[ · · - 30 Nov. 
-;- Missive van den Minister van Binnenland

, sche Zaken aan de Commissarissen der Ko
l ningin in de provincien, betreffende onder
! stand aan Duitsche gczinnen. 
, (bladz. 707) 8 Oct. 

-'-- Besluit houdende beslissing dat de ge
l meente, waar een krankzinnige wcionplaats 
: had ten tijde van het aanvragen der rechter-
1 lijkc machtiging tot opneming in een krank-
1 zinnigengesticht, voor de verpleegkosten 
i aansprakelijk wordt, ook wanneer de arm
' lastigheid eerst na die aanvrage is opge
i komen. 22 Oct. t Besluit houdende eene beslissirig omtrent 
, medewerking overeenkomstig art. 40 der 
, Armenwet tot de komst van een armlastige 

I

, _in eene gemeente, door het gemeentebestu_m 
in de vorige verblijfplaats van den behoeftlge. 

; 20 Nov. 
-f-_l\Iissivfl van den Minister :an Bh:tnenland. 

·1 sche Zaken aan de Gedepnteerde Staten ~er 
, provincien, betreffende ·statistiek armweien. 
! 9 ·:oec. 

Attestatien de vita. Missive van den Minister 
l.va"n _ Binnenlandsche Zak~n aan de Com
: missarissen der Koningin, betreffende attesta
; tien de vita. -16 Nov. 

A uteursreeht. Zie : Indu8trieele en inteilectueele 
I iigendom. -

Automobielen. Zie : j]fotorrijtuigen. 
Azijnen. Besluit houdende vrijdom van_ be
! lasting voor azijn of houtzuur en voor daar
mede bereide buite11lamlsche vloeistoffen, 

i bestemd ten gebruike voor de werkzaam-
! heden in chemigrafische kunstinrichtingen. 
/ · S. 28. 28 Jan. 

~aggeren. Zie : Rivieren.. _ 
~a$. (Nederlandsehe} Besluit tot wijziging 

I 
van het K. B. van 16 April 1864, S. 18, ge
wijzigd bij K. B. van 20 Juni 1880, S. 113, 

; tot~ vas_tstelling der verhouding bedoeld 
bij art. 16 der wet, houdende voorzieningen 

! omtrent de Nederl. Bank. S. 334. 31 Juli. 
- Wet_ tot wijziging van het octrooi der Neder-

1 landsche Bank. S. 345. 3 Aug. 
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Bedrijfsbelasting. Wet tot heffing van op
centen op de vermogensbelasting en op de 
belasting op de bedrijfs- en antler~ inkom

. sten. S. 193. 15 Mei. 
-,- ,vet tot bet aangaan van eene geldleening 

of -leeningen van / 275,000,000 en tot voor
ziening in de middelen tot dekking van rento 
en aflossing dier leening of leeningen .. S. 612. 

23 Dec. 
Bedrijven.. Wet houdende aanwijzing van de 

Visschersbaven te IJmuiden als Staats
_bedrijf. S. 266. 22 J uni. 

- Wet boudende aanwijzing van de alge
meene Landsdrukkerij als Staatsbedrijf. 

S. 579. 21 Dec. 
- Zie ook : Begroot.ingen en Rekeningen. 
Begraafplaatsen. Besluit boudende beslissing 

dat een gescbil in den zin van art." 16, tweede 
lid Begraafwet niet alleen dv.n aanwezig is, 
wanneer de part~j die bet verlof vroeg, een 
weigerend antwoord daarop ontvangen beeit, 

, maar ook dan, wanneer derde belanghebben-
den van oordeel zijn, dat door het verleend 
verlof de wet verkeerd is toegepast en daar
door, hun recht of belang gelaedeerd is. 6 Jan. 

Begrootingen en · Rekeningen. Wetten tot 
vaststelling van de volgende hoofdstukken 
der Staatsbegrooting voor 1914 :· 

II. · S. 41-... 20 Febr. 
III. 59. 26 Febr. 
IV. 52. 25 Febr. 
V. 157. 21 Maart. 
VI. 153. 19 Maart. 
VIIB. 154. 19 Maart. 
VIII. 159. 21-Maart. 
IX. 54. 26 Febr. 
X. 53 . . 25 .Febr. 
XI. 164. 23 Maart. 
XII. 42. 20 Febr. 

- Als voren voor 1915: 
I. s. 632. ·30 Dec. 
VIIA. 631. 30 Dec. 

- -Wetten tot verbooging en wijziging·van de 
volgende lioofdstukken der Staatsbegrooting 
voor 1913: 

I. 
II. 
III. 
-IV. 

V. 

. ,·, VI. 
VIlB. 

S. 568. 21 Dec. 
569. 21 Dec. 
583. 21 Dec. 
228. 20 Juni. 
619. 30 _Dec. 

- 35. 20 Febr. 
308. 13 Juli. 
651. · 31 Dec. 

· 625. 30 Dec. 
261. 22 Juni. 
633. 30 Dec. 

VIII. s. 648. u49. 31 Dec. 
IX. 207. 15 )\<lei. 

647. 31 Dec. 
X . 629. 30 Dec. 

665. 31 Dec. 
XI. 626. 30 Dec. 

660. 31 Dec. 
- .Als voren voor 1914: 

II. s. 194. 15 Mei. 
567. 21 -Dec. 

IV. 313. 13 Juli. 
609. 21 Dec. 

V. 197. · 15 Mei: 
621. -30 Dec. 

VI. 428. 27 Aug. 
539. 19 Nov. 

VIIB. 318. 13 Juli. 
630. 30 Dec. 

VIII. 352 . . 3 Aug. 
492. 16 Oct. 

. IX. :.03 . 15-Mei, 
494. 16 Oct. 

X. 320. ·13 Juli. 
485. 16 Oct. 
630. 30 Dec. 

- Wetten tot: 
Aanwijzing van de middelen ter goedmaking 

van cJe uitgaven, begrepen in_ -de Staats
begrooting van het dienstjaar 1915. 

S. 638. ,31 Dec. 
Vaststelling van de begrootiµg van uitgaven, 

· ten behoeve van de voltooiing van het 
vestingstelsel, dienst 1914. S. 158. 21 Mrt. 

Wijziging van de begrooting der uitgaven 
van de Algemeene Landsdrukkerij, voor 
bet dienstjaar 1913. S, 654. -31 Dec. 

Vaststelling van de begi;ooting der uitgaven 
van de Algemeene Landsdrukkerij .voor 
het dienstjaar 1914. . S: 34. 20 Febr. 

Verhooging en aanvulling van de begrooting 
van inkomsten en uitgaven van het Staats
bedrijf der Artillerie-~nrichtingen voor 
het dienstjaar l\H3. S. -201. 15 Mei. 

Vaststelling van de begrooting van inkom
sten en uitgaven van het Staatsbed~ijf der 
Artillerie-Inrichtin;;en • voor hot . ,dicnst
_jaar 1914. S. 6_1,. 26 Fehr. 

Wij,dging van .inkomsten en uitgaven van 
het Staatsbedrijf der Artillerfo-Inrich: 
tingcn, voor het dienstjaar 1914. S_;. 627. 

30 Dec. 
Rogeling _van de inkomsten en uitgaven van 

het Staatsmunthedrijf voor het dienstjaar 
, 1914, S. -40. 20 Febr. 
Als voren voor het dienstjaar 1915. S.-639. 

31 Dec. 
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V aststelling van de begrooting van inkomsten 
en -·uitgave'n voor het ,,Fonds ter verbe
t~ring van de Kustverdediging", dienst 
1914, S. 60. 26 Fehr. 

Als · voren van het Bouwfonds voor het 
Departement van Binnenlandsche -Zaken 
voor· het dienstjaar 1915. 

S. 622. · 30 Dec. 
:Verhooging van de begrooting van uitgaven 

van het Fonds voor de uitvoering van de 
-Tiendwe't 1907, S. 222, voor het dienst
jaar'·1913_ S. 634. 30 Dec. 

Vaststelling van de begrooting van uitgaven 
van het -Fonds voor de uitvoering van 
de Tiendwet 1907, S. 222, voor het dienst
jaar 1915. S. 641. 31 Dec. 

Regeling -van de ontvangsten en uitgaven 
van het Weduwen- en ,veeze,1fonds voor 
burgerlijke ambtenaren voor het jaar 1915. 

S. 640. 31 Dec. 
Als voren van bet Pensioenfonds voor de 

gemeenteambtenaren voor het vierde kwar
taal 1913. b. 195. 15 Mei. 

Regeling van de ontvangsten en uitgaven 
van het Pensioenfonds voor de gemeente
ambtenaren voor het jaar 1914. S. 196: 

15 Moi. 
Als voren voor het jaar-1915. S."-_644.:-31 Dec. 
Regeling. van ·de ontvangsten ·en- uitgaven 

van het weduwen- en weezenfonds voor 
militairen ·en gepensionrieerde militairen 
der Jandmacbt, vcior het aienstjaar 1915. 

S. 642. · -31-Dec. 
Als voren voor militairen en gepensioiiueerde 

militairen der· zeemacht, voor het dienst
jaar 1915. S. 643.· 31 Dec. 

Vaststelling van bet slot· der rekening -van 
ontvangsten en uitgaven -vocir · -Neder
landsch-Indie over het dienstjaar 1910. 

S. 204. 15 Mei. 
Wijziging- en- verhooging van hoofdstuk I 

der begrooting van- uitgaven van Neder
landsch-Indie voor het dienstjaar 1913. 

S. 661. 31 Dec. 
Als voren van hoofdstuk II der begrooting 

van uitgaven van Nederlandsch-Indie voor 
het dienstjaar 1913. S. 66_2. 31 Dec. 

Vaststelling van de begrooting van Neder
Jandsch0Indie voor · het dienstjaar 1914. 

. (Hoofdstuk I. Uitgaven in· Nederland.) 
S. 7. 8 Jan. 

Als voren. (Hoofdstuk II.' Uitgaven in Ne-
. derlandsch 0 IndHi.) S. 8. 8 Jan. 

Aanwijzing van de middelen tot goedmaking 
- van de uitgaven, begrepen in de begrooting 

vari Nederlandsch-lndie voor het dienst-

jaar 1914. (Hoofdstuk I. i\iiddelen in 
Nederfand.) S. 9.· 8 Jan. 

Als voren. (Hoofdstuk H. i\fiddelen in Ne-
- derlandsch-Indie.) S. 10. · 't ;Jan. 

Wijziging en verhooging van de begrooting 
van uitgaven van· NederlaPdsch-l;ndie 
voor het- clienstjaar 1914. S: 314. 13 Juli. 

W~jziging van het tweede hoofdstuk van de 
begrooting van uitgaven van Nederlandsch
Indie voor het dienstjaar 1914. S. 315. 

13 Juli. 
Nadere voorziening in het kas-tekort van 

den Indischen dienst in · 1914. S. 226: 
20 Juni. 

Bekrachtiging van een krcdiet door den 
Gouverneur-Generaal van Nederlandsch~ 
Indie geopend boven -de begrooting van 
Nederlanclsch-Ind_ie ·voor het dienstjaar 
1914. S. 589. 21 Dec. 

Vaststelling van de begrooting van Neder
landsch-Indie voor bet dienstjaar 1915. 
(Hoofdstuk I. Uitgaven in Nederland.) 

S. 655. 31 Dec. 
Als· voren .. · (Hoofds_tuk II. Uitgaven in 

Nederlandscih-Indie.) · S. 656.' 31 Dec. 
Aanw_ijzing van de mid<;].elen tot· goedmaking 

van de uitgaven, begrepen in de begrooting 
van Nederla_ridsch-Irnlie voor ·het dienst
jaar 1915. '(Hoofdstuk I. Middelen in 

. Nederland.) S. 657. 31 Dec. 
Als voren,· (Hoofdstuk II. Middelen in Ne-

derlandsch-Indie.) S. 658. 31 Dec. 
Vaststelling van het slot der rekening van 

· de koloniale uitgaven en ontvangsten voor 
· Oura9ao over het dienstjaar 1910. S. 160. 

· · 21' i\faart. 
· Als voren over het dienstjaar 1911. S. · 584. 

21 Dec. 
· Wij~iging - van de koloniale huishoudelijke 

begrooting van Cura9ao voor het dienst: 
jaar ·1913. ' S. 659. 31: Dec. 

Definitieve vaststelling van de· koloniale 
huishoudelijke begrooting· voor. Cura9ao 
over het dienstj aar 1914. 

S. 163: 23 Maart. 
Vaststelling van het slot der rekening van 

de koloniale uitgaven en ontva-ngsten·voor 
Suriname over het dienstjaar 1909. · S. 585. 

21 Dec . 
Definitieve, vaststelling van de koloniale 

huishoudelijke begrooting van Suriname 
voor bet dienstjaa:r 1914. S. 162. 23 i\faart . 

Voorziening fo hot kas-tekort van den Suri
naamschen dienst gedurende de jaren 1914 
en 1915. S. 274. 22 Juni. 

Belastingen · ( Plaatselijke) Missive van den 
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Minister van Binnenlandsche Zaken aan de 
·Gedeputeerde Staten der provincien, hetref
fende deu hoofdelijken omslag of_ andere 
directe helasting naar het inkomen. 5 Jan. 

- Besluit tot vernietiging van het hesluit 
van den Raad der gemeente Meppel van 
19 :Maart 1913, n°. 3/6, wa_arhij werd afge
wezen het verzoek van W. P. VAN WEST 

te 's-Gravenhage, om _teruggaaf van, in ver
band met zijn vertrek uit eerstgenoemde 
gemeente, over 1912 te veel hetaalden 
hoofclelijken omslag. S. 146. 9 Ma.art. 

'·Belastiugen. (Provinciale) Wet tot hefting 
·van eene hijzoncle_re helasting ten hehoeve 

· va.n de pi'ovincie Frieslancl. S. 264. 22 J uni 
-Belastingen. (Rijks directe) Besluit tot wijzi

giug van het hesluit van 10 Maart 1904, 
houclencle nieuwe hepalingen omtrent -de 
amhtenaren cler clirecte helastingen; -invoer-
rechten en accijnzen. 9 Jan: 

· 30 Maart. 
8 Juni. 

19 Dec. 
- Resolutie van den Minister van Financien 

tot vaststelling eener · instructie · hetreffencle 
de voldoening van- Rijkshelastingen door 
middel van overschrijving hij de Nederland
sche · Bank. · 7 Sept. 

Belastingen. (Rijks) Zie ook : Bedrijfsbelasting. 
--'- Zie ook : Grondbelasting. 

I nkomstenbelasting. 
Personeele belastirig. 
Successie. 
V ermogensbelasting. 
Zetters. 

Belemmeringenwet. Zie: Waterstaat. 
Beurzen. ·Wet· houdend_e _hepalingen hetref

fende den geld- en fondsenhandel in de tegen
. · · ,voordige huitengewone omstand.igheden .. 

S. 445. 4 Sept. 
Gewijzigd. 645. 31 Dec. 

Brievenposterij. Wet houdende aanvulling 
-van artili:el 24 der wet tot regeling ·der hrie
venposterij (Sthl. 1908, n°. 316). . S. 427. 

27 Aug. 
Bruggen. Zie : Scheepvaart. 
Burgerlijke Stand. Besluit tot scborsing van 

'het besluit van den ·Raad· der gemeente 
Velp, strekkende tot toekenriing van eervol 
ontslag aan een amhtenaar van den hlirger
lijken stand op diens verzoek. S. 47. 23 Fehr. 

Verfongd. S. 422. 24 Aug. 
Consulaten. Besluit houdende aanwijzing van 

de diplomatieke. en consulaire amhtenaren, 
--· b~doeld in de'artikelen 1-en 2 der Consulaire 
·-R:eglemeriten Wet.·-·· · S, .. 555: · 16 Dec. 

Cooperatieve vereenigingen. Zie : V ereeiiigingen. 
Curacao. Besluit houdende hepalingen hetref

feude de commissie voor het geneeskundig 
onderzoek en de herkeuring van aan deri 
dienst .in de kolonien vcr honden of daarvoor 
hestenid personeel. S. 436. 29 Aug. 

- Besluit tot aanvumng van iiet K. B. va11 · 
23 Fehruari 1909, S. 59, Gouvernementshlad 
n~. 25, Puhlicatiehlad n°. 14, tot regeling 
van de rechtsmacht van den Hoogen Raad 
der Nederlanden in de Kolonien Suriname 
en Curagao. S. 505. 24 Oct. 

- Wet houdende wijziging en aanvulling van 
de Cura9aosche Comptahiliteitswet. S. 587. 

21 Dec: 
- Besluit_ tot invoering van de gewijzigde 
· R_egtspleging hij de Landmagt (Puhlicatie

hlad 1914, 11°. 2), in de kolonie Cura~ao. 
S. 6ll. · 23 Dec. 

- Zie ook : Begrootingen en Rekeningen. 
I ndustrieele en intellectueele eigen

dom.' 
1vl ilitaire zaken. 

'Diersoorten. Bescherming van 
"Landbouw. 

Zie: 

Domeinen. Wet tot goedkem;ing van den 
onderhandschen- ve_rkoop aan de gemeente 
Deventer van het voormalige militaire terrein 
huiten de voormalige No.ordenhergpoort 
aldaar ;kadastraal hekend gemeente Deventer, 
sectie E, n°. 7008, groot 73 aren. S. 37. 

· 20 Fehr. 
- Als voren aan het Hoogheemraadschap 

;,De Bunschoter Veen- en veldendijk" te 
Am~rsfoort, van de voormalige hatterijen 

· ten oosten van de haven te Spakenhurg 
(gemeente Bunschoten). S. 38. 20 Fehr: 

~ Als voren ·van den tot het Kroondomein 
hehoorenden windkorenmolen c. a. te Leer
.dam. S. 39. 20 Fehr: 

- Wet houdende · machtiging tot· verkoop 
van het gehouw te Tanger, vroeger gehruikt 

· als Consulaatgehouw. S. 43. · 20 Fehr . 
.:_ Wet tot hekrachtiging van cene door het 

Rijk mot de gemeente _ Alkmaar gesloten 
overeenkomst in· zake ruiling -van gronden, 
iri die gemecnte gelegen, op het zoogenaamde 
,,Eiland", aan het Heiligland en aan de 
Oude Hoornsche Vaart: · S. · 205. · 15 l'ifei. 

- Wet tot· aanv:ulling en verhooging van het 
negende- hoofdstuk der Staatshegrooting 
voor het dienstjaar 1913 en afstand van 
perceelen door den Staat aan de gemeente 
's-Gravenhage. S. 207. · 15 J\Iei. 

- Wet tot hekrachtiging. van eerie door den 
Staat met de gemeente ·•s:Gravenhage ge-
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sloten overeenkomst in zake ru_i]ing van 
terreineu aan de Brinkhorstlaan, aldaar. 

S. 208. 15 Mei. 
-,- Wet tot goedkeming van de onderhandsche 

overdracht door ruiling van onroerende goe
deren aan de gemeente Grave. S. 319. 13 Juli. 

- Als voren van de overeenkomst Vall ruiling 
van domeingrond antler llfakkinga, gesloten 
met de naamlooze vennootschap ,,Landont
ginning-llfaat.,chappij De Drie Provincien", 
gevestigd te Amsterdam. S. 487. 16 Oct. 

- Als voren van eene met de gemeente Amster
dam gesloten overeenkomst tot ruiling van 
groncl. S. 496. 16 Oct. 

- Als voren . der dacling met de gemeente 
Neuzen_ betreffende den eigendom van een 
gedeelte · der voormalige vestinggronden 
aldaar. S. 576. 21 Dec. 

Drankwet. Zie : 8terke drank. 
Fabrieken; enz. Besluit houdeude beslissing 

dat een besluit van Bmg. en Weth., vermel
dendc dat de noodzakelijkheid is gebleken 
nieuwe voorwaarden te verbinden aan eene 

. vergunning, niet beantwoordt aan het vo01·
schrift van art. 17, tweede lid der Hinder wet. 

6 Jan. 
Fabrieks- en Handelsmerken. Zie : Industri
. eele- on intellectueele eigendom. 

Fondsen. Wet tot instelling Ven een Bouw
foncis voor bet Departement van Binnen
landsche Zaken. S. 325. 13 Juli. 

- Zie ook : Blgrootingen en Rekeningen. 
Fondsenhandel. Zie : Geld- en fonisenhandel. 
Gedistilleerd. Wet. houdende een tijdelijken 

maatregel betreffende den accijns op het 
gedistilleerd. S. 429. 27 Aug. 

- Besluit houdende nadere bepaiingen omtrent 
de verifica tie der sterkte bij uitslag van 
vcrmengd gedistilleerd. · S. 450. 11 Sept. 

- Wet tot het,aangaan van eene geldleening 
of -lee,:,ingen van f 275,000,000 en tot voor
ziening in de middelcn tot dekking van rente 
en aflossing dier leening of lccningen. S. 612. 

23 ·Dec. 
- Wet tot herziening der wettelijke ·bepa

lingen omtrent de betaling van den accijns 
op het gedistilleerd. S. 646. 31 Dec. 

Geld- en fondsenhandel. vYet houdende .bepa
Jingen betreffende den geld- en fondsen
hanclel· in de tegcnwoordige buitengewone 
omstandigheden. S. 445, 4 Sept. 

Gewijzigd. 645. 31 Dec. 
Geldleeningen. Zie: 8chitld (Nat.). 
Gemeentebestuur. Besluit tot schorsing van 

het besluit van den Raad der gemeente 
Heiloo, strekkende tot intrekking van het 

salaris van den ambtenaar ter gemeente-
secretarie. S. 17. 17 Jan. 

Vernietiging. 175. 15 April. 
- Besluit houdende beslissing dat de com

missaris eener naamlooze vennootschap 
·welke van de gemeente een deel. van . het 
genieentehuis in. huur heeft, zooals de. om
standigheden in he.t gegeven geval aanliggen, 
niet gezegd kan worden daardoor persoonlijk 
onmiddellijk of .middellijk, in strijd met 
art. 24 Gemeentewet, deel te nemen aan de 
onderhandsche huur van dit gemeentegoed. 

· · 24 Jan. 

- Arrest van den Hoogen Raad. Uit de ge
schiedenis van art. 172 h- Gem.-wet blijkt, 
dat hier onder het begrip ,,zorg" .- in 
tegenstelling met het woord ,,toezicht", 
waarvan art. 179 op een ander.e. plaats 
spreekt - valt recht en verplichting om 
zelf te handelen, zoodra zulks, naar het oor
deel van B. en W., voor de instanclhouding 
van den weg noodig is. - Nu door B. en W. 
van dit hun toekomend recht geen misbruik 
werd gemaakt, kan van een onrechtmatig 
aantasten van- of inbreuk maken op- eiochers 
eigendom geen sprake zijn ; we] wordt de 
eigenaar van den grond, waarop .de last van 
openbaren weg rust, door deza aan B. en W. 
toegekende ruime bevoegdheid in zijn eigen
domsrecht beperkt. 13 Fehr. 

- Besluit tot vernietiging van het besluit Vall 
den Raad der gemeent_e Meppel, waarbij werd 
afgewezen het verzoek van W,- P. VAN WEST 
te 's-Gravenhage, omtrent teruggaaf van, 
in verband met zijn vertrek: nit eerstge
noemde gemeente, over 1912 te veel betaal
den hoofdelijken omslbg. S. 146. 9 Maart. 

- Koninklijk bcsluit. De vakken, genoemd 
in art. 2, sub 1 der Wet tot regeling van 
het lager onderwijs, houden niet op vakken 
voor- lager onclerwijs te zijn door het feit; 
dat zij in eene gevangcnis worden onder
wezen. - Derhalve is hij die aldaar deze 
vakken onderwijst, uitgosloten van bet lid
maatschap van den gemeenteraad op grand 
van art. 23 litt. i i1er· Gemeentewet. 

14 Maart: 
- Arrest van den Hoogen Raad:. Het gemis 

van eene verordening als becloeld bij art. 5, 
4 der Woningwet heen geen aIJder gevolg, 
clan dat bet beroep noch aan ,een termijn, 
noch ·aan bepaalde vormen is gebonclen, ter
wiji de uitvoering van een. op een beroep 
gegeven beschikking van den gemeenteraad 
niet op moeilijkheden kan stuiten, daar 
B. en W. krachtens art. 179 a der Gemeente-
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wet ·in <lit geval claarvoor zijn aangewezen. 
11. Mei. 

- Besl.uit houdeade beslissiJJ.g dat de aan 
eene gemeente krachtens de wet tot w·ijziging 
der grens tusschen beide geireenten, door de 
andere gemeentE, uitgeheude som als schade

.loosstelling voor. te vediezen inkomsten, 
niet kan warden bestemd voor buiten9:ewone 
aflossing op een aangegane geldlccning.19 Mei. 

- Besluit houdende goedkeuring in beroep 
van het besluit van den raad der gemeente 
Utrecht om over te gaan tot naasting van 
grand met daarop staande gebouwen en 
toebehooren. van de Utrechtsche Schouw
burgmaatschappij. 28 Mei. 

- Besluit tot schorsing van het besluit Yan 
den Raad der gemeente AJmelo, strekkende 

·· tot• bet houden van cen referendum inzake 
de wederinvoering van de kermis aldaar. 

Vornietigd. 
Wet tot wijziging 

meentewet. 

S. 301. 10 Juli. 
S. 614. · 24 Dec. 

van art; 261 der Ge
. S. 306. 13 Juli. 

- vVet tot toezegging van rentelooze voor
schotten aan de gemeente Coevorden, ten 
behoeve van het gemeentelijk waterleidings
bed rijf. S. 307. 13 Juli. 

- Besluit houdende beslissing dat, wanneer 
een tweede raadsbesluit niet is . genomen 
oncler andere omstandigheden dan . een 
vroeger, waaraan door Gedep. Staten goed
keuring is onthouden en, zonder dat aan de 
bezwaren van Gedep. Staten is tegemoet 
gekomen, zoodat dan ook aan dit tweede 
besluit opnieuw goedkeuring door dit college 
is geweigerd, een beroep op de Kroon van 

· deze nieuwe weigering ·niet-ontvankelijk is. 
· 28 Juli. 

- ·Bcsluit houdende verleening in beroep van 
goedkcuring aan hct besluit · van den Raad 
·der gemeente 's Gr:1venhage om, ten behoeve 
van de Gemeentelijke Hypotbeekbank eene 
geldleening aan te gaan. 17 Aug. 

- Missive van den Minister van Binnenland
sche Zaken aan do Gedeputeerde Staten der 
provinciiin, betreffende uitbetaling van sala
rissen van personen, welke zich buitengewoon 
onder de wapenen bevinden. 15 Sept. 

· - Besluit houclende beslissing dat : zoolang 
door het gemeentebestuur niet is besloten tot 
de aanstelling van een nieuwen ambtenaar· 
ter secretarie, Gcdep. Staten niet zijn bevoe~d, 
met toepassing van art. 212 dor-Gemeente
wet, daarvoor cen post op- de begrooting te 
brengen ; . hetzelfdc geldt voor de belooning 
van den waarnemenden secretaris, waarvan 

de beoordceling geheel aan den ~aad is 
overgelaten ; daarentegen de. aanstellipg va.n 
een tweedcn veldwachter in de gemeente 
ter beoordeeling van den . Commissaris der 
Koningin staB,t, en derhalve Gedep; Staten 
bevoegd zijn, met toepassing van art. 212 
Gemeentewet, de daarvoor bevoodigde geJ
den, bij weigering van den Raad, op de .be
grooting te brengen. 17 Sept. 

- Besluit betreffende onthouding van goed
keuring aan een raadsbesluit tot verkoop 
van onroercnd goed, ten einde daarmee een 
sub.sidie aan een kerkbestuur te dekken. 

.17 Sept. 
- Besluit houdende beslissing dat een begroo

tingspost in den vorm eener uitgave voor 
bijstand voor de ambtenaren van den bur
gerlijken stand, maar in werkelijkheid be
stemd om den gemeente-secretaris, .wiens 
jaarwedde i,1 afwijking van 's Raads advies, 
door Gedep. Staten onder goedkeuring der 
Kroon was bepaald op / 2800.-, langs een 
omweg toch f 200.- meer te doen genieten, 
zijnde f 3000.-, het bedrag waarop, naar 
's.Raads meening die jaarwedcle bepaald 
had :µweten zijn, de strekking heeft olll de 
bevoegdheid door art. 104 der Gemeentewet 
aan eene hoogere autodteit toegekend, ov-er 
te brengen op den Raad, en om die reden niet 
kan warden goedgekeurd. · 1 Oct. 

- Besluit tot schorsing van het besluit· van 
den Gemeentaraad van Amersfoort, betref
fende het sloopen van de torentjes · van de 
Kamperbinnenpoort te Amersfoort. S. 521. 

6 Nov. 
- Besluit tot schorsing van het besluit van 

den Raad der ge_meente Helmond, strekkende 
tot het verleenen van onthe:ffing van aa nslagen 
in· den hoofdelijken omslag, dienst 1913. 

S. 525. 9 Nov. 
-.Koninklijk Besluit. Art. 206 der Gemeente

wet brengt mede, dat door Gedep.· ,Staten 
voorschriften warden · gegeven niet alleen 
omtrent de samenstelling van de begrooting, 
doch omtrent alles wat een ordelijke werking 
van de begrooting moet verzekeren, dus 
ook omtrent het tijdstip van s]uiting der 
begrooting. - Raadsbesluiten tot aanvulling 
der begrooting, v66r dat tijdstip tot stand ge
komen, zijn voor goedkeuring vatbaar. 16 Dec. 

- Besluit tot schorsing van het besluit van 
den Raad der gemeente 's-Hertogeubosch 
van 11 December 1914, strekkende tot aan
koop van eenige machines met toebehooren, 
voor cen gemecntelijk electriciteits-provi
·sorium. S. 618. 29 Dec. 



G ALPHABETISCH REGISTER VOOR 1914. 716 

- Zio .ook : Gemeenteverordeningen. 
Gei:neentegrenzen. ·Wet tot wijziging van 

de grens tusschen do ·gemeonte Nijmegen 
eenerzijds en de gemeenten Ubbergen en 
Groesbeek anderzijds. S. 303. · 13 Juli. 

- Als voren tnsschen de.gemeenten Groningen 
en Haren. S. 653. 31 Dec. 

Gemeenteverordeningen. Arrest van den 
Hoogen Raad. De door B. en W. v~n Bar
singerhorn gebezigde wijze van afkondiging 
van de B'onw- en Woningverorde,1ing dier 
gemeente v~ldoet noch aan ·het voorschrift 
van art. 173 der Gemeentew:et, noch aan 
dat van.art. 8 6°. der Woningwet, in verband 
met art. 1 van het K. B. ·van 28 Juli 1902, 
S. 160, daar geen van beide wetsbepalingen 
de ten deze ·gebezigde dubbele afkond.iging 
kent en 2.eker niet toelaat, dat in het formulier 
eeri voorbehond wordt ingelast, tengevolge 
wa~rvan de afkondiging niet aile bepalingen 
der verordening betreft. 12 Jan. 

- Arrest van ·den Hoogen Raad. De artt. 
150 en · 153 der Gemeentewet kunnen zeer 
zeker niet zijn geschonden, doordat de Kan
tonrechter nagel_aten heeft aan het betref
fende art. van de verordening verbindende 
kracht te ontzeggen, w:ijl art. 150 juist uit
drukkelijk bepaalt, dat al bestaat er twijfel 
of een gemeente-verordening we! van kracht 
is, wijl zij getreden is in hetgeen van· alge
meen rijks- of provinciaal belaug is, deze 
desniettemin verbindende is, totdai zij door 
den , Koning is geschorst of vernietigd. 

16 :i\faart. 
~ Arrest van den Hoogen Raad. De aange

vallen bepaling der Bouwverordening van: 
de · gemeente Stavenisse, volgens welke 
eischer op zijn erfpachtsgrond geen heining 
mocht plaatsen zonder inachtneming der 
door R en W. vastgestelde rooil:iju, bevat 
we! voorschriften die kunnen · leiden tot 
beperking van het eigendomsrecht en dus 
ook va~ het erfpachtsrecht, doch da't wordt, 
nocli door art. 625; noch door de artt. 767 

· en 768 B. W. verboden. 29 Mei. 
- Besluit tot schorsing van het be;luit van 

den Raad der gemcente Aarlanderveen, 
· ~trekkende tot invoeging van · artlkel 10 a, 
in en' wijziging van, het algemeen politie
reglement dier gemeente. S. 223. 11 J uni. 

Vernietigd. S. 520. 5 Nov. 
- Ar1'est van den Hoogen Raad. Eene bepa

ling, die verbiedt, dat vreemd pluinige
dierte . zich, zonder dat daartoe verlof is 
verleend, begeeft op en alzoo schade kan 
toebrengen aan gronden in gebruik bij-

en toebehoorende aan ingezetenen der ge
meente kan g.eacht worden een algemeen 
belang en dus het huishoudelijk belang der 
gemeente te betreffen. 5- Oct. 

- Arrest van den Hoogen Raad. Handhaving 
van openb,;re orde en veiligheid op de open
bare wegen, ook als die niet b:ij de gemeente 
in beheer z:ijn, behoort ongetw:ijfeld tot de 
den gemeenteraad bij art. 135 der Gemeente
wet aangewozen taak. - De in h~t tweede 
middel aangchaalde K.· B. kunnen den rechter 
nooit nopen een wettig tot stand gekomen 
gemeenteverordening terzijde to stellen. -
Art. _1 der Alg. Pol. Verord. van Rijswijk is 
i1iet strijdig met de artt. 1, 12, 18 en 31 
van het Reglement op 'de wegen · en voet
paden in de provincie Zuid-Holland van 
30 November 1870 en evenmin met art. 625 
B. W. 26 Oct. 

- Arrest van den Hoogen Raad. Art. 44 der 
Alg. Pol. Verord. van Eindhoven is aldus 
te begrijpen; dat na aanzegging van wege 
den Burgemcester de eigenaar of houder 
van den hond moet zorgen; dat dit dier ·is 
vactgelegcl, of, doordat het een muilkorf 
draagt; onschadel:ijk is. - Art. 44 der ge
noemde ·,erordening mist verbindcmde kracht 
nu de uitvoering daarvan is. opgcd1;agon aa1i 
den Burgemeester, en niet aan B. en W., 
zooals art. 179a ·der Gemeentewet voor
schrijft. 26 Oct. 

- Arrest van den Hoogen Raad. Waar de 
beklaagde ter. uitvoering van eene met de 
gemeente Doornspijk gesloten overeen
komst, gegrond op ·een raadsbesluit ·dier 
gemeente van 30 Mei 1907, heeft gehandeld 
en · zich aan de bep~Iingen daarvan heeft 
gehouden is door de Rechtbank terecht 
beslist, dat het bewezen verklaarde feit; 
zijnde -hct toebrengen van ecme·verhindering 
in een waterloop, a]s bedoeld en verboden 

· bij :a.rt. 7 der Verordening op de Waterlei
dingen in de gemeente Doornspijk van 16 Fe
bruari I 863, niet· strafbaar is en is beklaagde 
terecht te dier zake· van allo rechtsvervolging 
o ~tslagen daar ci.oor·, het genoemde raa.ds
besluit en de overeenkomst een afzonderlijke 
verordening, voldoende· aan de eischen van. 
art. 150 der Gemeentewct was tot stand 
gebracht en deze verordening als een wettelijk 
voorschl'ift in den zin van art. 42 Sr. is 
aan te merken. 30 Nov. 

- Arrest van cien Hoogen Raad. Bij art. 2 
der· Zondagswet van 1 i\faart 1815, S. '::.1, is 
grnns~ins· aan winkeliers of kooplieden het 
recht of de bevoegdheicl toegekend, om met 
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_ geringe eetwaren op Zon- i;n Feestdagen 
clatgene- te verrir-hten, immers ze uit te 
_stallen of te verkoopen, wat ten ~~nzien van 
anclere waren weid verbocten, doch wordt 
alleen bepaald, cs~ t cle regeling in dit artikd 
gegevbn g iinge eetwaren niet omvat. -
Tusschcn dit art. en art. 1 der Verordening 

. voor ae gemeente Leiden op de Winl,elslui
tin6 van 10 Juli 1913 bestaat geonerlei strijd. 

· · 14 Dec. 
·_ Zie ook : Onderwij s (lager). 
Geneeskundig Staatstoezicht. Arrest van clen 

· Hoogen Raad. De telastelegging van den 
verkoop van een naar bestanddeelen, vorm 
en gewicht nacler omschreven. geneesmicldel, 
houdt ondubbelzinnig in. cle · telaste_legging 
van verkoop -van de becloelde ~elfstandig
heid als geneesrriddel. · 26 Jan. 

- Besluit tot nadere wijziging van het K. B. 
van 12 F_- brua1i 187_9, S. 36, tot regeling 
der examers als arts, tandmeester, apo
theker, vroeclvrouw en apothekersbecliende. 

S. 148. 11 i\faart. 
:__ Arrest ·van den Hoogyn Raad. Verkoop 

van geneesmiddelen in vermengclen toestand. 
Bevoegdheicl van den hulp-apotheke.r. 20 Ap.r. 

:........ Missive van den Minister van Binnen
landsche Zaken aan cle Commissarissen der 
Koningin in de provincien, bet~effende de 
rijksbijchage in de bezoldiging van genees
heeren en vroedvrouwen. 26 Mei. 

- Besluit tot vaststelling van de aanvullingen 
en wijzigingen II van de viercle uitgave der 
Nederlandsche Phar·macopee. S. 562 . .16 Dec. 

--'-- Zie oak : · Zielcten (Besmettelijke). 
Geschiedenis en kunst. Missive van den 

l\'linister van Binnenlandsche Zaken aan de 
Commissarissen der Koningin in _de ·provin
oien, betreffende opgravingen en ontdek
kingen van voorwerpen, die voor de oud
heidkunde van belang zijn. 7 Maart. 

·mro-verkeer. Resolutie van den l\'linister van 
Financien tot vaststel!ing eener instructie 
betreffende de voldoening van Rijksbelas
tingen door middel van overschrijving bij 
de Nederlandsche Bank. · 7 Sept. 

·arensscheiding. Zie: Gemeentegrenzen.
Grondbelasting. Wet tot het aangaan 
_ van eene geldleening of -leeningen van 
f 275,000,000 en tot voorziening in de rnid
delen tot dekking van rente en aflossing 
dier leening of leeningen. S. 612. 23 Dec. 

-Handel-Maatschappij. _ Wet houdende de be
krachtiging eerier overeenkomst met · de 
Nederlandsche Handel-Maatschappij voor 
den verkoop· in Nederland van de Oost-

Indische gouvernementsproducten _ na afloop 
van de overeenkomst, bekrachtigd bij de 
wet van 1 Juli 1909 (Stbl. n°. 218). S. 663. 

31 Doc. 
Handels- en Fabriek_smerken. Zie: Inaustri-

eele- en I ntellectueele eigendom. 
Hinderwet. Zie : Fabrieken, enz. 
'Hoogheemraadschappen. Zie: TJ'aterschappen . 
Idioten. Zie: Krankzinnigen. 
Indie. ( Nederlandsch) Besluit houdende nadere 

wijziging van de ,,Regeling van de be".or
dering, het ontslag en het op non-activiteit 
stcllen van de Europeesche officieren, be_
hoorende tot de Nederlandsch-Indische land
macht" -(Nederl. Staatsblad 1910, -n°. 278, 
Indisch Staatsbl. 1910,.n°. 592). S. 14. 14 Jan. 

- Wet ,houd~nde:-nade~e verlaging · van het 
invoerrecht van Riouwgambir in Necler
landsch-Indiii. S. 56. 26 Febr. 

-_ Besluit tot wijziging van h(lt reglement op 
het toekennen van pensioen en oµderstand 
aan de Europeesche en · aan de daarmede 
gelijkgestelde officieren van de landmacht 
in- Nederlands~h-Indie. S, 144. 6 l\faart. 

- Wet tot openstelling van hooge_r beroep 
vaD. vonnissen, in Neclerlandsch-Indie · door 
Krijgsraden bij c.e Zecmacht gewezen, en, 
in verband claarmede, uitbr~iding de~ rechts
macht van het Hoog l\'lilitair Gerechtshof van 
Nede~landsch-Indie. S. 206. 15 Mei. 

_:__ Besluit hondende wijziging ~an het regle
ment vastgesteld bij het Koninklijk besl_uit 

· · van 17 Februari 1905, n°. 8, op het verleenen 
van· pensioenen en van onderstanden voor 
eens aan de Europe~sche en met clezeD gelijk
gesteide militairen beneden den ~ang v:an 
onder-luitenant van het Neclerlanclsch-Indi
sche leger, laatstelijk gewijzigd bij het Ko
ninklijk Besluit van 1 Juli 1913, n°. 105. 

s. 214. 26 Mei. 
::___ Besluit tot nadere · a3:nvulling van_ het 

besluit op cle Indische ]'!estuursopleiding. 
S. 224. 11 Juni. 

:___ Besluit tot aanvulling van het K. B. van 
22 April 1901, n°. 68 (Nederl. S. n° .. 78a en 
Indisch · S. no. 255) ter nadere voorziening in 
de godsdienstige behoeften van de Christe_
lijke gemeenten en van cle garnizoenen in 
Nederlandsch-Indie. S. 297. 4 Juli. 

- Besluit houdencl(! bepali~ge~ betreffende 
de commissie voor het geneeskundig oncler
zoek en de herkeuring van aa~ cl~n dienst 
in de kolonien verbonden of daatvoor be
stemd 

0

personeel. S. 436. 29 Aug. 
- Besluit houclende wijziging ·van de Regelen 

voor het militair geneeskunclig ·onderzoek, 
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bedoeld bij artikel 5 § 1 van het Reglement 
op het verleenen van pensioenen en van 
onderstanden voor eens aan de Europeesche 
en met dezen gelijkgestelde militairen, be
rieden den rang van onderluitenant van 
het Nederlandsch-Indische leger (Stbl. 1905, 
no. 74, Ind. Stbl. 1905, n°. 299). S: · 437. 

29 Aug. 
- Besluit houdende nadere wijziging van het 

gagementsreglement in Ind. Stbl.' 1876, 
no. 44 en van het pensioenreglement in· Ind. 
Stbl. 1905, n°. 299. S. 452. 14 Sept. 

- Besluit houdende machtiging tot -tijdelijke 
afwijking van eenige bepalingen van het 
Besluit · op de Indische Bestuursopleiding. 

S. 471A. (bladz. 707) 6 Oct. 
- Besluit tot wijziging van artikel 19 van 

het reglement op het toekennen van gage
ment aan de Europeesche militairen beneden 
den rang v;an officier van de landmacht in 
Nederlandsch-Indie en aan de ·hun gelijkge
stelde militairen. S. 507. 26 Oct. 

- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 
beslu1t van 27 Augustus 1913 (Nederl. Stbl. 
no. 363, Ind. Stbl. n°. 658) op de benoom
baarheid tot betrekkingen bij den burger
lijken dienst in Nederlandsch-Indie. S. 548. 

30 Nov. 
- Besluit houdende wijziging van Konin1lijke 

besluiten in verband met het Nederlandsche 
onderdaanschap van de bevolkihg van 
Nederlandsch-Indie. S. 550A. 7 De_c. 

- Wet houdende kwijtschelding aan W. MoER
:ilIAN van eene den Lande aankomende vor
dering. S. 570. 21 Dec. 

- vVet houdende nadere wijziging en aanvul
ling van de Indische tariefwet. S. 588. 

21 Dec. 
- Zie ook : Begrootingen en Rekeningen. 

Industrieele en intellectueele eigen
doin .. 

M ilitaire zalien. 
Industrieele en intellectueele eigendom. Be

. sluit houdende wijziging van het ,, Octrooi
gemachtigdenreglement (Stb!. n°; 106 van 
1912)". s. 190. 1 ~Iei. 

- Bealuit tot wijziging van het ,,Reglement 
Industrieele Eigendom · Kolonien 1912", vast
gesteld bij K. B. van 29 Augustus- 1912, 
(Stbl. n°. 284, Indisch Stbl. n°. 545, Gouver
nementsblad n°. 87, Publicatieblad ri0 • 52). 

S. 216. 27 Mei. 
· S. 550n. 7 Dec. 

- Wet tot wyz1gmg van de Overgangsbepa
iingen der Auteurswet 1912. S. 489. 16 Oct. 

- Besluit wt vaststelling van een Reglement 

voor het - Bureau voor dea Industrieelen 
Eigendom. S. 558. 15 Dec. 

-:_ Besluit tot vaststelling van een ,,Octrooi-
reglement". S. 559. 15 Dec. 

Inkomstenbelasting. Wet, tot hefting eencr 
inkomstenbelasting. S. 563: 19 Dec. 

- Wet tot het aangaan van eene geldleeoing 
, of -leeningen van f 275,000,000 en tot voor

ziening in de middelen tot· dekking- van 
rente en aflossing dier leening of Jeeningen. 

S. 612. 23 Dec. 
Inkwartieringen. Besluit houdemle voorschrif

ten ter uitvoering van de wet van 14 Sep
tember 1866, S. 138, houdende bepalingen, 
betrekkelijk de inkwartieringen en het onder
houd van het krijgsvolk, en de transporten 
en leverantien, voor de legers of verdedigings
werken van het Rijk gevorderd. S. 334a. 

31 Juli. 
- :i\fissive van den Minister van Oorlog aau 

de Commissarissen der Koningin in de p.o
vincien, bet.effende toepassing van de wet 
betrekkelijk inkwa-rtieringen, enz. 12 Aug. 

Intellectueele eigendom. Zie: 1ndustrieele en 
intellectueele eigendom. 

Invaliditeits- en ouderdomsverzekering. Be
sluit tot wijziging van het K. B. van 25 Juli 
1913, S. 334, houdencie bepalingen beirof
fende vergoedingen, too te kenneri aan de 
led.en· en de secretarisseri der Rente-com
missiiin en aan de tusschenpersonen, voor de 
renten, bedoeld in de artikelen 369 eri 370 
der In validiteits,vet. -s. 156. 20 Ma art. 

553. 8 Dec. 
- Besluit tot vaststelling van een algemeenen 

maatregel van bestuur, betreffende i:iJ.lich
tingen in verband met de toepassihg va~ de 
artikelen 369 en 370 dcr Invaliditeitswet. 

S. 405. 10 Aug. 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van 19 Juli 1913, S. 330, tot uit
voering van artikel 375, eerste lid, van de 
Invaliditeitswet, voor zooveel die bepaling 
betrekking heeft op renten; als bedocld in 
de artt. 369 en 370 dier wet. S. 552. 8 Dec. 

- Besluit houdEmde nadere vaststelling van 
districten en instellirig van rentecommissien 
ter uitvoE,ring van de art. 369 en 370 -der 
Invaliditeitswet. 12 Dec. 

- Zie ook: Po8terij. 
Jacht. Missive van den Minister van Land

bouw, Nijverheld en Handel, aan de Com
missarissen der Koningin in de provincieti, 
betreffende uitreiking van buitengewone 
machtiging krachtens art. 26 Jagtwet. 

17 Maart. 
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Kadaster. Missive van den Minister va11 
Financien aan de Commissarissen · ·der Ko
ningin in de provincien, betreffende het ver
vaardigen ·van kopieen van kadastrale ge
meenteplans. 12 Dec. 

Kamers van Arbeid. Wet houdende bijzondere 
maatregelen ten opzichte van de Kamers van 
arbeid, met het oog op de tegenwoordige bui
tengewone omstandigl:eden. S. 571. 21 Dec. 

Kanalen. Besluit tot aanvu!ling v1.n het bij
zonder regkment van politie voor het kanaal 
door Zuid-Beveland. S. 1. . 2 Jan. 

- Besluit tot vaststelling van een bijzonder 
reglement van politie voor het Nederlandsch 
gedeelte der Zuid-Willemsvaart en de geka
naliseerde Dieze. · S. 457. 22 Sept. 

Kiesrecht. Besluit houdende ,beslissing dat 
niet-aanwezigheid van · den Burgemeester 
in strijd met het voorschrift van art. 51, eerste 
lid der Kieswet, gedurende den volledigen 
in die bepaling voorgeschreven tijd ter secre
tarie der gemeente tot het in ontvangst 
nemen van opgaven van candidaten, eene 
onregelmatigheid is, waa_rvan ·naar haren 
aard niet met zekei:heid is vast te stellen, 
dat zij niet op den uitslag der verkiezing 
van invloed heeft kunnen zijn, en moet dus 

· tot nietigheid der daarnp gevolgde stemming 
leiden. 24 Jan. 

- Bescbikking van den Minister van Binnen
landsche Zaken betreffende de zitting van 
het boofdstembureau in verband met de 
verkiezing van leden van den raad der ge-
meente de Bildt 29 Jan. 

Nijkerk, 12 Juni. 
Harderwijk 18 Juni-
Harlingen. 2 Juli. 
Hengelo 17 Juli. 

Besluit houdende beslissing dat, hoe
wel · .bet laten teekenen van -verklaringen 
door de kiezers, als in dit besluit bedoeld, 
niet is got>d te keuren, toch, wanneer van 
dwang of ongeoorloofde pressie geen sprake 
is, ·en de kiezers dns vrijwillig de verklaring 
onderteekenen, niet kan warden gezegd, dat 
de vrijheid der kiezers ··om naar eigen · over-

. tuiging te stemmen, zou zijn verkort, en 
kunnen dus deze feiten geen grond opleveren 
voor niet-toelating van het gekozen raadslid. 

27 Juli. 
Kinderarbeid. Zie : Arbeid van jeugdige per

sonen en van vrouwen. 
Koninklijk huis. Besluit ter uitvoering van 

artikel 2 der wet van 2 April 1909, S. 89, 
· tot regeling ·van de voogdij over den minder
jarigen Koning. S. 466. 30 Sept. 

Krankzinnigen. Besluit tot nadere w11z1gmg 
van het K. R vari 25 Juli 1908, S: 273, waarbij 
aan de vereeniging tot Christelijke verzorging 
van krankzinnigen in Zeeland, gcvestigd 
te i\'Iiddelburg, vergunning is verleend op 
een terrein in de gemeeuten Bergen op Zoom 
en Halsteren een gesticht voor krankzinnigen 
op te richten. S. 168. 31 J\faart. 

Besluit to_t wijziging van het K. B. van 
4 Juni 1909, S. 134, waarbij aan Regenten 
van het krankzinnigengesticht te Utrecht 
vergunning wordt verleend ·op een terrein 
aan den Dolderschen weg te Zeist een gesticht 
voor krankzinnigen op te richten. S. 518. 

5 Nov. 
Besluit houdende nadere :wijziging van 

het K. B. van 13 Februari 1892, S. 43, waarbij 
aan de Vereeniging tot opvoeding en vcrple
ging- van idioten en achterlijke kinderen, 
gevestigd te Utrecht, vergunning is verleencl, 
om het landgoed ,,'s Heerenloo" te Ermelo, 
tot een gesticht voor idioten in te richten. 

S. 532. 16 Nov. 
- Besluit houclende 11adere wijzigiug van 

het Koninklijk besluit van 16 September 
1895, S. 161, waarbij aan bet Bestuur der 
gemeente Leiden vergunning is verleencl 
op het lanclgoed ,,Enclegeest", gemeente 
Oegstgeest, een gestieht voor krankziniligen 
op te richt~n. · S. 549. 5 Dec. 

- Zie oak : Arniwe.zen. 
Landbouw. Besluit houdende bepalingen tot 

wering van ziekten van aarclappelcn. S. 25. 
23 Jan. 

- Wet houdende bepalingen tot bcscherming 
van i~ het' wild levende ·nuttige dieren. S. 262. 

22 Juni. 
- Wet houdende bepalingen tot wering van 

ziekten van aardappelen. S. 324. · 13:Juli. 
- Besluit houdende bepalingen 'tot bescher

ming van mollen en kikvorschen. S. 456. 
19 Sept. 

'--- Beschikking van den Minister van' Land
bouw, Nijverheid en Handel tot wijziging 
van zijne beschikking van 24 Juli 1908 
houdende vaststelling van eene instructie 
voor de. directeuren van en de hoofdambte
naren en beambtcn aan de Rijkslandbouw
proofstations en voor het college van- direc
teurert. 28 Dec. 

Landsdrukkerij. Besluit tot wijziging van het. 
K. B. van 22 Dec. 1905, S. 355, houdende 
vaststelling van een Reglement voor de 
Algemeene Landsd1 ukkerij, gewijzigd .. bij 
K. ·B. van 10 Juni 1913 (Stbl. n°. 271). S'. 503. 

22 Oct .. 
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- Besluit ter bekendmaking van den tekst 
· van bet K. B. van 22 December 1905; S. 355; 
houdende vaststelling van een Reglement 
voor de Algemeene Landsdrukkerij, zooals 
die is gewijzigd bij de K. B .. van· 10 Juni 
1913, S. 271 en van 22 October 1914 (Stbl. 
n°. 503). S. 540. 20 Nov. 

- Wet houdende aanwijzing ·van de Alge
. meene Landsdrukkerij als· Staatsbedrijf. 

S. 579 .. 21 Dec. 
- Zie ook : Begrootingen en· Rekeningen. 
Landstorm. Beschikking van den Minister 

van Oorlog, tot wijziging van de· beschik
k1ngen, waarbij vastgesteld zijn de lVIilitio
Vergoediugs-lnstructie; de Landweerinstruc
tie III en de Landstorm-Instructie. 7 Aug. 

- Zie ook: 111.ilitie (Nationale). 
Landweer. Missive van den Minister van 

Oorlog aan de Commissarissen der Koningin 
in de provincien betre:ffende verlofpassen en 
vcrlofgai1gersiegister in zake Landweer. 

9 Jan. 
~ Beschikking van den Minister van Oorlog 

betre:ffencle standplaatsverandering vicn Land
weerdistrictscommandanten. 13 Jan. 

- Beschikking ·van den Minister van Oorlog, 
tot wijziging van de beschikking van den 
J\Iinister van Oorlog van 23 Juni 1913, hou
dencle uitvoering van het K. B. van 29 Mei 
1913 (Stbl. n°. 194). (Landweer-Instructie 
III). 17 Jan. 

- Beschikking van den Minister van Oorlog, 
tot wijziging van de beschikking van den 
Minister van Oorlog va·i 7 Mei 1913, tot vast
stelling eener regeling nopens de inlevering 
van wapenen, van kleeding or. uitrusting 
en van Jedergoed, zoomede van reglementen 
of dienstvoorschriften bij ontslag van eene 
lichting landweer. 6 J\faart. 

- Beschikking van den Minister van Oorlog, 
houdencle mecledeeling van een wijziging van 
het K. B. van 17 October 1913, houdende 
verdeeling van het Rijk in land wee rdistrfoten 
en aanwijzing van de stanclplaatsen van 
landwcerdistrictscommandanten. 28 April. 

- l\fissive van· den Minister van Oorlog aan 
de Cornmissarissen der Koningin in de pro
vincien, betreffende k!eedingstukken voor 
land,veerplichtigen. 13 Juli. 

- Besluit tot schorsing van overgang naar de 
landweer en ontslag nit den dienst bij de 
militie. S. 329. 27 Juli. 

- Besluit tot schorsing van ontslag van dienst
. plichtigen bij de landweer. S. 330. · 27 Juli. 

- Besluit tot oproeping onder de wapenen 
van de tot de lanclweer behoorenden; die 

dee] uitmaken van de landweer-grenswacht, 
de landweer-kustwacht en de landweer-be
wakingsdetachementen. S. 331. 30 Juli. 

- Wet betreffende het langer in dienst houden 
· van dienstplichtigen bij de ·1and:wee1. S. 347. 

3 Aug. 
..:.... ·Beschikking van den Minister van Oorlog, 
. tot wijziging . van de beschikkingen, waarbij 

vastgesteld. zijn de Militie-Vergoedings-In-
structie, de Landweerinstructie III en de 
Landstorm-Instructie. 7 Aug. 

- Wet betreffende het.langer in dienst houden 
van dienstplichtigen bij de lanclweer. S. 650, 

· · · 31 Dec. 

- Zie ocik: lf'lilitie (Nationale). 
Loodswezen. Besluit houdencle wijziging van 

het Algemeen Reglement op den loodsdienst, 
vastgesteld bij K. B. van 22 Januari 1902; 
S. 5 en laatstelijk ge~ijzigd bij K. B. van 
30 Mei 1908 (Stbl. n°. 192). s: 222. 9 Juni. 

·1oterij. Missive van den Minister van Justitie 
· aan de · Co:mmissarissen der Koningin in de 

proviriciei:i, betre:ffende het geven van toe
. stemming tot het houden van ioterijen. 

. - 23 Sept. 

~ Arrest van den Hoogen Raad. Loterijen, 
waarbij de deelnemers door de eanleggers 
der loterij geheel om niet tot die deelneming 
worden toegelaten, vallen buiten het wet
telijk begrip van art. 1, 1 e lid der Lote1ij-_ 
wet i905. Van zooclanige toelating Olll 

niet . is echter in het onderwerpelijke geval 
geen sprake, mi gebleken is, · dat de be
klaagde do in de dagvaarding bedoelde 
stukken ten verkoop in voorraad had. 19 Oct. 

Luchtvaart. Besluit betre:ffende het verbod 
· tot het overschrijden van de landsgrenzen 
door luchtvaarders niet behoorende tot de 
Nederlandsche land- of zeemacht. S. 354._ 

3 Aug. 
Maalderij en bakkerij. Missive van den ilii

nister van Binnerilandsche Zaken aan de 
Gedeputeerde Staten der provincien, betref
fende het station voor Maalderij en Bakkerij 

· te Wageningen. 2 April. 
Maten en gewichten. Besluit . tot wijziging 

van·het K. B. van 6 November 1912, S. 342, 
betre:ffende· het justeeren van gewichten. 

. S. 342. 1 Aug. 
- Besluit tot wijziging van het Reglement 
· op de maten en gewichten. S. 441. 2 Sept. 
Militaire Zaken. Besluit · houdende regeling 

der toelagen aan ·de advocaten-raadslieden 
van beklaagden, die naar den zeekrijgsraad 
binnen het Rijk in Europa zijn.verwezen. S. 2. 

3 Jan. 
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,..,.;.. Btislµtt _houdende nadere wijziging van de 
. . ,,Regeling van de bevordering, he,t. ontslag 
. :-en het op_ non-activiteit stellen _van de 

Evropeescl;ie, :offici~ren, behoorende tot de 
Nederlandsch-Indische landmacht" .(Nederl. 

, : Stbl. 1910, n°. 278, Indisch Stbl. 1910, 
no. 592). S. 14. 14 Jan. 

-,- Besluit houdende aanvulling van de In
~tructie _ voor Stellingcommandanten en Com
mandaµten van Afzonderlijke Forten voortijd 
van oorlog of oorlogsgevaar. S. 170. 2, April. 

550. 7 Dec. 
- Wet tot opensteUing van hooger beroep 

van vonnissen, in Nederlandsch-Indie door 
Krijgsraden bij de Zeemacht gewezen, en, 
in verband dawrmede, uitbreiding der rechts
macht. van hot Hoog Militair Gerechtshof 
·,:an Nederlandsch-Indie. S. 206. 15 Mei. 

-:- Besluit regelende bet toekennen van toe
lage voor eerste aanscbaffing van kleeding 
en uitrusting en scbadeloosstelling wegens 
uoiformverandering. S. 213. 19 Mei. 

- Besluit tot uitvoering voor de . Kolonia 
: Suriname van de wet _van 18 April 1885, 
S. 98, Gouvernementsblad n°. 21, betreffende 
toepaesing van de crimineele wetgeving voor 
het krijgsvolk te water in de Kolonien en. 

. overzeescbe bezittingen van het Rijk, S, 298. 
8 Juli. 

-'- Wet houdemie nadere regeliog aangaande 
de overlegging aan het Hoog Militair Ge
rcchtshof van de notulen van bet verbandelde 
door ds krijgsraden in raadkamer. S. 316. 

13 Juli. 
- Besluit tot tijd<)lijke buitenwerkingstelling 

van het -K. B. van 30 October 1909, S. 351, 
boudende vaststelling van nieuwe regelen 
ten aanzien van de toelating van oorlogs
schepen van vreemde mogendbeden in de 
Nederlandsche territoriale wateren en het 
daarbinnen gelegel! 

.. gebied, . . 
~ Besluit hetreffende 

Nederlandsche water. 
S. 332. 30 Juli. 

het · afbreken van ver-
love.n van in Europa aanwezige officieren en 
onderluitenants van bet leger in Nederlanclscb
Indie en. het a la suite voeren van de Kolo
niale Reserve van deze personen. S. 343. 

1 Aug.· 
,-- Beslu_it . houdende in staa t van oorlog ver

klaring van enkele gedeelten des Rijks. 
S. 375. 5 Aug. 

Wet S. 430.- 27 -Aug .. 
. - Besluit tot_ het in staat van oorlog ver

klaren. van een gedeelte des Rijks._ S. 106. 
10 Aug. 

Wet S. 491. 16 Oct. 

1914. 

- Besluit houdende verklaring .in· staat van· 
beleg van verschillende gemeenten. S. 435 . 

29 Aug . 
Wet S. 573. 21 Dec. -

- Besluit tot verklaring in staat van beleg van 
verschillende gemeenten. S. 448. 8 Sept. 

Wet S. 574. 21 Dec. 
- Besluit tot het in staat van bdeg ver

klaren van verschillende gemeenten. S. 463.' 
2,:; Sept. 

Wet S. 575. 21 Dec. 
B.~sluit tot het in staat van befog ver

klaren van.verschillende gemeenten. S. 527. 
10 Nov. 

Gewijzigd. S. 542. 21 Nov. 
- Wet ·betreffende amnestie. S. 376. · 6 Aug. 
- Besluit tot wijziging. van den algemeenen 

maatregel van bestuur, vastgesteld bij K. B . 
. van 26 Aug. 1913 (Stbl. n°. 361). S. 418. 

21 Aug. 
-:-:-. Wet boudendl amnestie aan personen; be

hoorende tot_het Nederlandscb-Indische leger 
of tot de Landmacht in de kolonien Suriname 
en Cura9ao, die.-zich v66r 1 Augustus 1914 
hebben schuldig gemaakt aan desertie. S. 443. 

4 -Sept. 
- Besluit. boudende bepalingen omtrent het 

gelijktijdig genot .van burgerlijke en militaire 
bezoldiging door burgerlijke ambtenaren .en 
andere doorloopend of voor een bepaal<1 werk 

.. in 's Rijks dienst werkzame personen, die 
zich buitengewoon onder de wapenen be
vinden, ingevolge het K. B. van 31 Juli 
1914, n°. 89. S. 467. 30 Sept, 

:-- Wet tot tijdelijke nadere regeling betrd
fende de militaire rechtsmacbt in gedeelten 
van het grondgebied des Rijks, welke in 
staat van beleg zijn verklaard. S. 490. 

16. Oct. 
- Missive van den Minister van Binnenland

sche Zaken aan tle Commissarissen dor 'Ko·
ningin in de · provinoien, botreffende vertrek 
van Belgische en andere militairen. 2 Nov. 

- Besluit tot wijziging van het Voorschriit 
betreffende de beoordeelingslijsten van cl.e 
,officieren bij de Landmacht. S. 524. 7 Nov. 

- Missive van den Minister van Binnenland
sche Zaken· aan de Commissarissen. der 'Ko

. ningin betreffende werving voor den kolo-
nialen militairen dienst.. 9 Nov. 

- Besluit betreffende . toelage . voor eerste 
uitrusting. S. 547. 28. Nov . 

- :Missive van den lHinister van Binnenland
sche Zaken aan 'de Commissarissen der 
Koningin, betreffende onderstand van 'Bel
gische gezinnen. 30 Nov. 
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Beschikking .van··uen Minister van ·Oorlog; 
. betreffende, vergoeding ·voor ·reiskosten .. bij 

gebruik van eigen vervoermiddelen. 30 Nov. 
- Besluit -tot invoer.ing van de gewijzigde 
: Regtsplegi,ng bij de Land'm.agt,,(Public'atie-· 
.. blad:· 1914, · n° .. 2), in·.de kolcinie·•oura,ao. 

S. 611. 23 Dec. 
- .. Wet , tot . wijziging eri aanvulling , ,van. de 
... /,Bevorderingswet ·voor 'de· zeemacht·:·1902" 
. '.·(vfotovan 9 Juni 1902, Stbl. n°. 86). S. 623. 

39 Dec. 
~ .-Wet,houdende wijziging der wet van )2 Juli 

·1895, S. 104, .. tot regeling·van: ·1°.· de<be
/V'ordering en het ontslag van de officieren 
der E:.oninklijke Nederlandsche., 1.VIarine-Re

.se'rv'e ; •20., de pensionneering :van cifficiei'en; 
onderofficieren en minderen· der. Koninklijke 
'Niiderlandsche,.I1farine0 Rese'rve ·en van· hunne 

:·weduweri eh kinderen. S. ,624: ; 30 Dec. 
- ,Wet. houdende straf- en tuchtrechtelijke 

. voorzieningen bctreffende de· hier te • la,nde 
gcinterrieerde. militaireri van 'eene, buiten-
1andsche mogendheid. · S. 666.- · 31' Dec. 

.;,-- Zie.ook; .Jndie.•(Nederl.).· · 

.,.,.c._ '. ,; Pen1ioe1ien;, 
MHitie; (Nationale) :Missive van den Minister 

van . -Binnenlandsche Zaken 'aan' de ··Cominis0 

"" sa~issen. dcr· )fonin::_ in in de ·pro'vfocier\:, be
. ,treffende·vrijstelling van l\iilitiediei1st: 24·Jan. 

~.:llifissive, van den· Minister. •van. Oorlog 
· :aan: de ,-Commissarissen der :Konirigin 'in :de 
,provincien·betreffende art. ·32 en'a;t_ 84:der. 

'i,,Militiewet; -•29<,Jan. 
~ ·Beschikking van den Minister van. Ocirlog 

tot ,wijziging van de ·beschikking van den 
. :Minister · va-n · Marine, waarnemend, llfu:rister 
van' Oorlog/van 28 Ap'ril,1909, betreffende 
dienstreizen .:van dienstplichtigen, ·-der:: nati-

. /'male militie - c:iie voor den dienst ter zee 
-. ,be'stemd;' daaronder''.begrepen- ·--"-.·eu:·van 

personeel· .'der·: Land,veer,: :vocirzo'civeel de 
. zorg daar'voor aan .. de :Burgemeestets · '.der 
Genieenten is: ·opgedragen. . '· 2 Febr. 
... - ....... , · 8·Mei. --

<,n·,4•.Nav. 
----,.·Missive:.van dep J\,.(inister van 'Binnen1and
. :-.sche ,Zaken- aan,de',Commissarissen·•der. Ko-

, '.ningin:in ,de.-provincieui betreffende: art. 48 
. 'l\filitiebesluit II.: 2: Febr. 
-,.;,Missive van oeu. ·Miriister· van·. Oorlog.: aan 
.. , de Con;nnissarissen der ·Koningin: betref
.. ..fende: art:. 70 .l\filitiehesluit II. .: . · .. 9 · April. 
~ Besluit betrdfonde inilitiedistricten: S:,}80, 

:17 April. 
. .:.....: iB.esluit betreffende keuringsrade11. "'S. 18 I. 
... ..-. :,·; . 17, April. 

c.:.::_. :Missive van den lYiinistBr van' Binrienlandc 
sche· Zaken · aan · de Cominissarissen -der 

. : •Koningin 'in· de provinden, betreffimde het 
· · j aar lijksch · onderzoek • over de· verlofga:ngers 

:der . militie te land- in- 19131 · '27 · Mei. 
~ Besluit tot -schorsing van -overgatig naa.r de 
. ·-Iandweer en ·ontslag uit den dierist·:bij de 
·. militie.. S; 329.,: 27 Juli:
- <Wet b·etreffende :h<it la,nger,in diehst houden 
; : va.u ingelijfden bij' de ·militie. -S. '346. 3 Aug . 

....'...:. Wet hetreffende inlijving van lotelingen 
. del'- _licbting 1914. s. 348. 3 Aug. 

'-:'-· Wet '-betfeffelide inlijving , va,n · 'ingeschre= 
·, ·veniiii. voor de lichting der militie van 1915. 

· · - : ~'. ':. :; S. ,349, 3 ·:Aug. 
......! . Wet betreffande. :Jiet·: 6ndel< de . wapenen 

blijven van dierstplichtigen'· S. 350. '3 Aug. 
~, Besluit, · betreffend~ · · de · ihlijvirig' -van · inge
. , schrevenen -voor .-de- 'lichtinG'· ·der. rriilitie -van· 

:1915·_. . · '.
0 

S.· 374,: 4 Aug. 
=· Beschikking van iden Mirnster· -van: Oorlog, 

tot wijziging van de beschikkinge'ri., waarbij 
va:stgesteld zijn de' J'/Iilitie-Vergoedings-In• 
st:rnctie, -de Landweerinstructie ·nr .. en,·de 
·Landstorm-Instructie.' · · 7· ·Aii.g . 

:......:. .. l\fissive van ·den·-Minister van Oorlog,·aan 
. · de ·conimissarissen der· Koningih i'n ·de pro

.. vincieu;·: hitreffende de' ··inlijvirig' \an'· de 
· .. ·1i~hting 1915. · 11 Aug . 

20 Aug. 
~ 'l\Iissive' -van. d~n l\'Iinistcr v;n Oo..:log a·an 
., tle'· Bt'Irgemeesters·. · betreffende ·geldelijken 

st.. uh ai 11· •bctrekkingeri -van' ~oinmige -catc
; · gorie~n van · militairen. 23 Aug. 
_· •iVIissive:• .. van· deil' i\fa~ister ·Vaill· 0~:Clog; ·aan 
: :de -·~Bi.li·genieesters 'bet:reffende· -·veri(oeding 

-- ,,vegens--k'ciiitivifa1,frscha p:• , ·.' '24 ·Aug. 
a::._ 'Missive":vai! lideri 'Mitiister 'van· Oorlog"·aan 
~> dee" Bui·gemeesters ·betreffende · vergoeding 

··we'.,tens·kostwinnerscliap.. ._,,_ .. •4 Src;pt. 
~:Missive ·vah den lYiiuister van· Marine aan 
. •de Comniissarissen der Koningin in de· pro-

vincien,•'· betreffende ·vergoedingsbepa.Jin;en 
.. voor,-de ·Zecmilitie: , .. .5:-sept . 

-"-' Beschikking van,' den· Minister van ·0orlog 
· ·tot wijzig'ing van de· bcschikking'• van··den 
.':'Minister: van Oorlog 'van 31.Juli :1912,'·tot 
._ -uitvoering van het K. B. van 17 Juni 1912, 

s. 18'8, • hoUdende · vaststelling, van ·d'l' eischen 
::vah vo·orgeoefeudheid;':bedoeld' in het. eefate 

.. lid- van ai:t;: 70 der llfilitiewet. 8 Sept. ' 
__:,,,Be.sluit:hO:nderide'·beslissing, dat, waar nit 

'de overgelegde stukken-blijkt,:dat <le-belang-
. ·· hebbende ,inilitiep,bhtige afwezig was ·op-het 

:oogenblik. dat de kennisgeving in zake zijne 
. aan.vrage,, 0111;:· vrijstelling: van dell'. dier.st 
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bij de militie ten huize zijner oveneens afwe
zige moeder w'erd mtgereikt, en' ,dat ·hij ooj{ 
daarna nog herhaaldelijk afwezig is. geweest, 
in dit gev.a!. eene geldige reden· als ·is bedoeld 
in art. 39 van het Militiepesluit (Stbl 1912, 

. n°. 145) -mag geacht ~o~den te -·b.estaan 
tot (l,fwijkii;tg van den termij_n,. · gl)ste]d in 
art. 27 va,1. dit besluit. . 9 Sept. 

- Besluit betreffende tege;moetkoming in de 
.· reiskostcn van militieplichtigen.- .:1S .. f79,. 

,10 Oct. 
-:- Besluit betreffende tegemoetko)l_ling ,i~ de 

niiskosten ·van militieplichtigen, hqudende 
machtiging tot 3 fwijking van het IC B. v,an 
4 Maart 1912 (Stbl. n°. 99). 10 Oct: 

-. Missive van den Minister van Oorl~g a;~ 
de bµrgemeesters betreffrmde goldelijken 

: steun aan·, b1:trekkingen van sommige cate
. gorieen van militairen. _ . 10 OCJt. 

- Missive van_ den Minister 1:an Oorlog . aa~ 
. de Burgemee13ters betrefj'enc;le gel_delijkc. ver

. goedingen voor achtergebleven gezinnen van 
'aienstplichtigen. _ 6 Nov. 

-:- Missive van den Minister van Oorlog aan 
. de Commiss_arissen der Koningin in. ~e pro
. vincien, betreffende vergoedingeI\ ''l'.ygens 
. kostwinnerschap. _7 Nov. 

-:- Ileschikking van den Minister .van Oorlog 
_ tot·uitvoering van het besluit v'.1n 10 Octob~r 

1914, _ betreffende tegemoetkoming : in de 
. reiskosten van militiepHchtigen, h_ouoende 
machtiging tot afwijking van het K. B. van 
14 l\faart 1912 (Stbl. n°. 99). 18 Jfov. 

-:- Missive van den Minister· van Oorlog ~an 
de Burgemeesters betreffende de vergCJeding 
wegens kostwinnerschap, . 20 Nov,. 

-:- Missive van den Minister van Binnenlancl-· 
sche Zaken _ aan de .C_ommi_ssarissen der 

. ICqningin in de provincien betreffende uit

. sluiting van militiedienst. 24 Nov. 
-:- Missive van den Minister van: .Binnenland

_. sche Zak.en aan de Commissarissen d3r_ 
_ Koningin _in-de provinci~n,. betreffend.e .p,et 
dragen van eige_n, 0·1dergoed en schoeisel 

. qoor dien~t11lichtigen. 2 Dec. 
-:- Missive yai, den·l\-~inister van. Oorlog aai;t 

. de Commissarissen der Koningin,. betreffende 
mededeeling aan dienstplichtige,n van · p,et 

. onder militaire tucbt staan. _!J D~c. 
-:- Missive van den Minister van Oorl,og aan 

. de b_urgemeesters, betr0ffende aanteekeninge:n 
_ in het -alphabetisoh register, lichtipg 1915. 

17 Dec. 
- Wet b_etreffende het !anger in dienst_ houden 

_ van ingel,ijfden bij de militie. · 
S. 664.. 3i. Dec; 

.- ::tV[tssive .van den ).\iilli~te~·. vap. 9oi;log aan 

.. , .de -Bnrgemt;i;sters betrtlffe1,1de, _;vergo~dingen 
wegens kostwinnerschap. 31 Dec. 

- Zie ook: Militaire· Zaken. 
Ministerieele departement~n. ::seslnit tot -in
. tr~kkiri Yan het' Besl~it ·,;an 3 :bec~mlier 

19:p,, s: 3()3, waarbij de pep~~temi;n~~n van 
J\farjne e:r; van Oorlog· werden o'pgeheven en 
een, Departement van Algem_efcln' Bes~uur 

,-werd i~gesteld, dat de_n· I\'.1am. z·ou dragen 
van Departement van Defensie. S. 167. 

l ·'' 
26 Maart. 

--,-__ Besluit tot wijzigil)g van .artikel. I van het 
K. B. va~. 15 . Mei 1913, s. 182, houdende 
;aststeliing' van, bepaling~n o~tre~t de 
inric:J;iti!lg van ,het _:pepar.t~men~ van J:lniten-

. landsche Zaken. S. · .182. 17 April. 
.:..:.: Beslnit betreffende de . rag~ling ;;n . de 

positie der technici van het Technisch Bureau 
. , van hetD~partem,ent van Kol~~ien. S,. 221: 

·9.Juni . 
-,° Besluit tot o.;,.erbrenging .. yap d.e zorg ,voor 

_- de uitvoering van wetten -en IC. B_- betref-
. · f~nde ar.beiders;erzekeri~~ · en ·betr~ffe~de 

den geld- en. fondsenh:j,n_del i~. •. do, t{!gen
woo~dige buitengewone o~standighede~, van 
het Departem~nt van Landbouw;' Nijver-

' h, id en Ha~del naar dat · va·n · Finapcien. 
· · · S. 514. · 2 ·Nov. 

.;__ Wet honde~de wettelijke voorziening n1tar 
aanlejding va_n het K. B. van 2. ~ovember 
1.914 (Stbl. n°. 514). S. 630 .. · 3.0 Dec. 

- Besluit naar aanleiding v~n ·het K'. .B. 
: .van 2 No".ember 1914 (Stbl. n°. 514). S: 6:fo. 

·30 Dec. 
Motorrijtuigen enz. Arrest' van <1en ii:ooge'u 

· Raa_d. · Het, ·enkel in reparatie gev~n van 
· ~e~ moto~rijtuig brengt ·niet, verandering 
_-va_n rechthebbende teweeg·, welkt; verbr()kii;tg 
~an. den band tusschen het nummerbewij~ 
en het. rijtuig tengevolge heeft,, ~oodat. elf) 

repa.rateui;, aan wien het motorrijtnig. in 
. reparatie is . gegeven en die ais zoodanig 
. niet als ,;houder" daarvan in den zin, der 
Motor- en Rijwielwet aangemerkt kan ~or-
den bij het rijden daarmede; het aan de1,1 

. ~echthebbende afgegeven nnmmerbew.i.1~ :inoet 
vertoonen en niet kan volstaan met het 

. ~ertoonen_ va~ een aan hem afgegeve~ num-
mer bewijs. , - . 12 Jan, 

__:___ Resoluti~ ~an den Minister ·van Financien, 
. betreffende- internationaal verk~er ~et aut~
. piobielen en :inotorrijtuigen. 13 Aug. 

Muntwezen. . Besluit hondende bepaling -van 
:.h~t tijdstip- en de wijze, waarop de 5-c.ent-· 
stnkken, overeenkomstig de wet van.3,1 De~ 
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cember.1906, S: 376, geslagen, buiten omloop 
gestdd Worden. s. 23.- 21 Jan. 

Verlenging van den termijn. S. 556. 10 Dec .. 
- Besluit tot aanvuHing van het K. B._ van 

20 J anuari 1913, · S. 35, regelende de voor
waarden, w_aaronder v-oor rekening van an
deren dan het Rijk aan 's Rijks Munt kan 
warden gemunt, medailles kunnen worden 

· geslagen en muntstempels of medaille-stem
pels kunnen :worden vervaa·rdigd. S. 143. 

6 Maart. 
~ Besluit tot wijziging van het Iaatstelijk bij 

K. ~- van· 5 Augustus 1913, S. 344, gewij
zigde K ·B·. van ·29 Juni 1911, S. 198, ·hou
dende aanwijzing van de gemeenten, waar 

. de bepaling · van artikel 19, lstc lid, der 
Muntwet · _1901 niet geldt. S. 292. ~5 Juni. 

· S. 565. 19 Dec. 
- Besluit tot wijziging van het K. B. van 

23 September 1909, S. 318, houdende regeling 
van de inrichting van den dienst van _'s-Rijks 
Munt, zooals dat is gewijzigd en aangevuld 
bij K: B. van 16 Januari 1913 (Stbl. n° . .33). 

S. 415. 17 Aug. 
Naturalisatie. Wetten houdende naturalisatie 

van: 
·Arntz. H. H. G. S. 279. 22 Juni. 
Aronowitz. _H., wed. E. S. Person. 

Beijer. ·H. 
Bindels. H. B. 
Blonden. J. H. 
Bredt ... J; 
Bremen. ,i\f. J. H. 
Brockmoller. J. J. E. 
Broecheler. W. A.· 
Biichenbacher: E. 
Bungelaar. A. Th. v. d. 
Cia ves. M. de 
Cohen. A. 
Cordowiener. · J. J. 
Crets. J. Q. 
Crone. J. G: 

S. 112. 26 Fehr. 
596. 21 Dec. 
253. 20 Juni. 
606. ' 21 Dec. 
69. 26 Fehr. 
68. 26 Fehr. 

275. 22 Juni: 
244. 20 J uni: 
248. 20 Juni. 

90. 26 Fehr. 
241. 20 Juni. 

78. 26 Fehr. 
283. 22 Juni. 
277~ 22 · J uni. 
256. 20 Juni. 

Delhaes. J., wed. H. D. L. Kocks. 

Demandt. J. H;· 
Demandt. N. 
Dcmandt ·P. Th. 
Derksen. J. Th. 
Deternieijer. B. F. R. 
De tcrs. J. l\lI. 
Dikker. S. 
Eighl. H. J. H. 
Feld. A. S. 
Fesell. W. J. F. 

·Fischei·. F. W. 

· S. 231. 20 Juni. 
603. 21 Dec. 
289; 22 Juni. 
601. 21 Dec. 
79. 26 Fehr. 
95. 26 Fehr. 

110. 26 Fehr. 
285. 22 Juni. 
235. 20 Juni. 

87. · 26· Fehr. 
120. 26 Fehr. 
100.· 26 Fehr. 

Freese. C.· W. 
Freuhdgen. A. 
Geelen. J. H. · 
Gielen. Ch. 
Goldschmitz. H. E. 
Goldstein. M. 
Groeneveld. A. W. B. 
Grouingen. W. G. van 
Grossimlinghaus. H. 
Guistain. M: E. 
Giinnen. P. W. 
Haaften. ·A. van 
Habermann. F. W. A. 
Habets. l\lI. (' 

'8. 88. 
. 284. 
-64. 
127. 
255: 
116. 
81.-

102. 
121. 
246. 
592. 
137. 

76, 
93; 

26 Fehr. 
22 Juni . 
26 Fehr.· 
26 Fehr 
20 Juni. 
26 Fehr. 
26 Fehr. 
26 Fehr. 
26 Fehr .. 
20 Juni. 
21 Dec. 
26 Fehr: 
26 Fehr. 
26 Fehr. 

129. 26 ·Fehr. 
594. 21 Dec. 

wed. J. Schleidon. 

Hehenkamp. U. 1V. C. G. 
·Hellenbrand: F. J . 
Hendriks .. \. i\L H., 

Hendrik~. H. S. 
Heming. J. W. A. · 
Hernmarck. A . .J. G. 

S. 117. 26 Fehr. 
70. 26 Fehr. 

280. 22 J uni. -
60il: 21 Dec. 

Hodiamont. L. 107. 26 Fehr. 
Horsch. C., wed. P. J. H. Schnackkets. 

Hiilsmann. H. G. 
Hupperets. J. P. H. 

,

1 

Jansen. W. M. 
Jonckhecre. A. C. 
Kerkhofs. H. 
Kirstein. G. A. 
Klaassen. i\L C. K. 
Koch. W. 
Koll. W. J. 
-Konigsfelil. J. H. 
Koster. ·Th. G. 
Krieken. G. S. van 
Krus: Ph._ J. 

S. 104. 26 Fehr.-
92. 26 Fehr. 

108. 26 Fehr. 
119. '26 _Fehr. 
230. 20 Jum. 
-106. 26 Fehr. 

66. 26 Fehr. 
239. 20 Juni. 
128. 26 Fehr. 
597. 21 Dec. 
237. 20 Juni. 
124. 26 Fehr. 
229. :..0 Juri. 

71. 26 Fehr; 
Kuckelkorn. A. C., wed. J. R. Jacqx. 

Lamers. J. 
Lampe. F. A. 
. Lamp_e. G. W. 
Lande Cremer. J. de la 

S. 98. 26 Fehr. 
85. 26 Fehr. 

113. 26 Fehr. 
131. 26 Fehr . 
232. 20 J uni. 

Langeineijer. l\lI. B., wed. H. Voss. 
· S. 291. 22 Juni. 

Lennartz: G., wed. '.l. A."Peters. 9lt. 26 Fehr.· 
Lenna.rtz. L. 118. 26 Fehr. 
Lohe.-A.K.,wed.P:J:Dumont. 109. 26 Fehr. 
Lohre~. J. W. 135. ·26 Fehr. 
Loop. ·J. ·L. 101. 26 Fehr. 
Liips". J. H. 281. 22 Jm1i. 
i\faintz. · J. H. 75. · 26 Fehr. 
l\lieijer. D. 86. 26 Fehr. 
l\lieijer. L. 282. 22 Juni. 
i\Ieijers. A. G. 252. 20 J uni. 

I i\foijers. Ch. 251. 20 Juni. 
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. Meijers. J. N. J. 
l\foijring. J. B. B. 
Moberts. j_ P. 
Moller. H .. J. L. A. 
Miihleisen. A. A. A. H. 
lVIiiller. S. C. H., wed. P. 

Neuerbmg. ·O. N. 
Neuman11. lVI. 
Neuij. A. 
Ofner. lVI. 
Palmen. J. A: 
Penners. F. l\iI. 
Penners. lVI. c. 

'Penners. lVL Oh. 
Person. D. 
Philips. ·G. W. 
Philipstein. E. 

.Pladet. E. 

. Pliimel. H. J. 
. Reuters. H.· J. 
Rouland. J. A. 
Rudder. G. dE. 
Riipert. J. W. · 

.Salm. L.· 
.Satink. J. T .. 
Scheir. H. 
Schiffers. H. J. 

. Schlichting. G; W. 
Schmitz. J. W. 
Schnitzeler. F. L. 

. Schobben. P. J. 

M.-

s. 

H. 
s. 

62. 26 Fehr. 
245. 20 Juni. 
278. 22 Juiri. 
· 84. 26 Fehr. 
122. 26 Fehr. 
Bouwens, 
605. 21 .Dec. 
254. 20 'Juni. 
80. 26 Fehr. 
72. .26 Fehr. 
96. 26·-J!'ebr. 

595. 21 Dec. 
287. 22 Juni. 
288. 22 Juni. 
286. 22 Juni. 
114. , 26 Fehr. 
134. 26 Fehr. 
130. 26-Febr. 
599. 21 .Dec. 
602. 21 Dee. -
250. 20 ·Juni . 
233. 20 Juni. 
.242 .. 20 Juni. 
123. · 26 -Fehr. 
607: .21 Dec. 
n 26 ·Fehr. 

132. 26 Fehr. 
. 243. 20 -Ju11i . 
105. 26'Feb,•. 

67. 26 Fehr. 
238. 20 J rini. 

97.' ··26 Fehr. 
Schonan. A. K. W. 103. 26 Fehr.· 
Schrewen. B. 290. 22 J uni. 

. Rchwartz. C. E. A., wed. Dr. J;'H. P;'v.·Bree. 

- Simon. :i\1. R. 
SlaMk. J. 
Sorias Yuda 

- Stassen. M. H. J., wed. 

. Stauverniann. A. 
Stegewerns. J. B. A. 

. Steins. E. 

. Stevens. P. :i\I. 

. Stoffelen. R.. H. 
·Stove. H. G. W. 
-Stover. ·J. D. 
Tent. J. H. · 

. Thijssen. G. 
Tohen. H. A. 
. Tohen. W. A. 

- Toutlemqnde. W. K. 
Ursem. K. 

- Viehoff. P.- J; 
Vliecks. A. H. 

R. 138. 26 Fehr. 
234.· 20 Juni. 
600. ·21 Dec. 
591. 21 Dec. 

G. H. · Giesendorff. 
s. 590. 21 Dec. 

236. 20 Juni. 
276. 22 Juni. 

91. 26 Fehr. 
133 . ·26 Fehr, 
249 .. 20.Juni. 
593. 21. Dec. 
. 74 .. 26.Febr . 
115. 26 Febr. 
·604. 21 Dec . 

82. 26 Fehr. 
83. 26 Fehr . 

247. 20 Juni. 
240. 20 Juni. 

89. 26 Fehr. 
· 126. 26 Fehr. 

Vliecks. R 
Vlieks. W. 
Vree. J. H. de 
Vrind. J. H. 
.Welters. J. 
Wiemeijer: H. C. 
.Zimons. J. P. 
.Zurloh. J. H. · 

s . 125. 
Ill. 

63. 
598. 
65. 

136; 
77. 
99. 

26· Fehr.-
26 Fehr. 
26 Fehr. 
21 ·Dec. 

.26 Fehr. 
-·26 Fehr. 

26 Fehr. 
26 Fehr. 

-Nederlanderschap en Onderdaanschap. Missiv!l 
van den Minister van Binnenlandsche Zaken 
aan de Commissarissen der Koningin in de 
provincien botreffende bewijzen van Neder-
.landerschap. 17 Jan: 

20 April. 
..:___ Besluit·houdende wijziging van Koniajdijke 

besluiten in verband met het Nederlantlsche 
onderdaanschap van d~ bevolking van 
Nederlandsch-Indie. S. 550A. 7 Dec. 

Olitrooien. Zie : I ndustrieele en intellectueele 
eigendom . 

, Onderdaanschap. · Zie': Nederlanderschap. 
Onderwijs. Besh:iit houdende : 1 °. verlenging 

van ·verlof aan G. S.· VAN KRIEKEN, te 
Oporto, om als leeraar te blijven in Portu
geeschen staatsdienst; 2°. bepaling van 
den dag waarop in werking zal treden de 
wet van 20 Juni 1914 (Stbl. n°. 229): S. 373. 

3 Aug . 
· Onderwijs. ( Hooger) Besluit tot aanwijzing, 

overeenkomstig artikel 170 der Hoogeronder
wijswet, van de lVIaatschappij tot Nut van 
?t Algemeen, gevestigd te Amsterdam, als 
bevoegd om ·bij de facu.lteit der letteren-en 
wijsbegeorte aan de. Rijksuniversiteit te 
Groningen ·een leerstoel te vestigeh. S. -16 . 

17 Jan. 
- Besluit tot aanwijzing, 'ovei:eenkomstig 

art, 170 der Hooger-onderwijswet, van den 
Gereformeerden Bond- tot verbreiding en 

. verdediging van de Waarheid in de Neder
landscbe Hervormde (Gereformeerde) Kerk 
te Utrecht, als bevoegd om bij de faculteit 
der' godgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit 
te Utrecht een leerstoel te vestigen. S. 299 . 

9 Juli . 
Onderwijs. (Lager) Besluit tot wijziging van 

het K. B. van 30· Augustus 1910, S. 273, 
houdende aanvulling van het- K. B. · van 

· -13 November 1905, s: 302, ·ter uitvoering 
· van artikel 48- der wet tot regaling van het 
lager onderwijs. S. 4. 6 Jan. 

- ·nesluit tot wijziging van het K. B.· van 
30 Augustus 1910, S. 274, houdende aanvulling 
van het K.·B. van·l3 November 1905, S. 303, 
ter uitvoeriug van artikel 59 der wet tot rege
ling · van, het lager onderwijs. S. 5: 6 Jan. 
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Besluit tot wijziging van de tabel, govoegd 
bij het IC ,B. van 7 Juni 1906, S·. 12( tot 
reg,ling van het ambtsgebied der_inspecteurs, 
districts- en arrondissementsschoolopzieners 
en van de verdeeling hunner werkzaamheden, 
voor zoover die hun door de wet tot. regeling 

· van -het .lager onderwijs zijn opgedrngen. 
S. 29.: 2. Febr. 

- Besluit houdende otithoudjng van goedkeu
ring aan ,een raadsbeshnt ·tot: het .. opheffen 

· · eener openbaro lageie· school. 9 l\liaart. 
-- Besluit tot gedeeltelijke vernietiging van 

het besluit van den Raad der gemeente 
Zwijndrecht, houdende inlassching van een 
nieuw· artikel _12 in. de Verordening betref
fei1de· de ·open bare reinheid,. ·veiligheid e11 
gezondheid, birinen de gemeente ·:Zwij1\.": 

.. drecht. S. 152. 19 Maart. 
·- Besluit· houdende. bepalingen dat. ouders 

van schoolgaande kinderen als .belangheb
bonden .moeten warden. be~chouwd;-:·irr· den 
zirr van art. 14, eerste lid der Wet tot regeling 
van het lager omlerwijs, .met betrekking tot 
een beschikking van Ged. · Staten, gen_omen 
op een verzoek tot· toepassing van art. 57 
tweede lid dier. wet. 28 l\liaart. 

.~ Besluit ·tot· schorsing van het: besluit van 
den Raad der gemeente Ambt-Hardenberg, 

. strekkende tot opheffing van de·, open bare 
:1agere school iii dii · buurtschap Rheeze. 

S .. 189. 30 April. 
Gewijzigd. 296. 2 ·Juli. 

Besluit betreffende opheffing. eener . open-
bare: lagere school. 9 ·Mei . 

. - Wetter voorziening in zake de.Rijksbijdrage 
. ten behoeve van scholen, bedoeld in artikel 48, 

eerste lid, . l 0 ., b, vijfde, zesde en. zevende 
· zinsnede,, der wet tot regeling .. van het lager 
onderwijs en in het eerste -lid, .1 °., b, I, II 

-en voorlaatste en laatste zinsnede, van 
dat. wetsartikel, niet vallende onder artikel II 
der wet van 14 Juli 1910, S. 202, tot wijziging 

. der:wet tot.regelmg van het lager onderwijs. 
. s. 200. 15 l\liei. 

- Besluit tot vernietiging van het besluit van 
de1i _Raad der gemeente . Ede, . .waarbij .is 

. ·.bepaald, dat de aanschaffing . van school
boeken,: voor .zooveer betreft de ·openbare 
school voor Meer Uitgebreid-Lager Onderwijs 
te Ede ( dorp) · zal komen vocir rekening 
dergenen; door wie het schoolgeld verschul

. digd is. S .. 215. 25 l\liei. 
- Besluit houdende beslissing dat bij de be
' .. antwoording der vraag, well.e der onder
. wijzers voor de toepassing van art. 59 der 

wet tot regeling van het lager onderwijs 

als verplicht moeten warden J aangemerkt, 
·moot worden gelet op het aantal dienstjaren 
der onclerwijzers. · 14 Juli. 
~ Besluit ter uitvoering van de wet van 15.Mei 

1914; · S. 200, houdeilde. voorziening in zake 
de Rijksbijdrage ten behoeve van scholen, 
bedoold in artikel 48, eerste lid, 1 °., b, vijfde, 
zescle en zevencle zinsnede, .der w.et tot rege 0 

ling van het lager onderwijs en in het eerste 
lid, 1 °., b, I, II en voorlaatste en laatste 

· zinsnede,. van dat wetsartikel, niet vallende 
. onder artikel II der wet van 14, Juli 1910, 
.K 202, tot wijziging der wet tot regeling 
van het lager onderwijs. S. 408. 12 Aug. 

- Beshiit tot het verleenen van· vervroegcl 
voorschbt op de Rijksbijdrage over 1914 
·aan besturen van bijzon.dere lagere scholen, 
•bedoeld in artikel 59 der wet tot regeling 
van hot lager onderwijs. S. 4 72. 6 Oct. 
~ Wet.tot.wijziging der wet van 14 Juli 1910, 

,:S; 202; tot wijziging der wet tot regeling van 
hot lager onderwijs. S .. 652. 31 Dee. 

Onderwijs. (Middelbaar) Besluit tot wijziging 
van de tabel, vastgesteld bij K. B. van 17 No
vember 1909 (Stbl. n°. 368). S. 31. . 9 Fehr. 

Onderwijs. (Militair) Zie: Academie (Kon . .ilfil.). 
Ongevallenverzekering. Besluit tot nadere 

wijziging van het K. B. van 18 Juni 1909, 
S. 189, tot herziening van den .. algomeenen 
maatregel van bestuur, bedoeld in ai:tikel 31 

. .der Ongevallenwet 1901, .zooals dit besluit 
laatstelijk is gewijzigd bij K. B. van 26 Juli 
1913 (Stbl. n°. 335). S, 19. -21 Jan. 

218 .. 30 lVIei. 
Tekst bekend gemaakt. . '. · 260. 22 J uni. 

- Besluit .tot nadere wijziging van het K. B . 
van 5 December 1902, S. 206, laatstelijk ge• 
wijzigd bij K. B. van 26 Juli 1913, S. 336, 

. tot vaststelling van een algemeenen maat
regel van bestuur, als .bedoeld in de arti

. kelen 52, tweede en derde lid, en 59, sub 1, 
.. 3 en 4 der Ongevallenwet 1901. S. 20. 21 Jan . 

. S. 219. 30 Mei . 
434_ 28 Aug. 

Besluit .tot nadere wijziging van het K. B. 
van 17 Mei 1909, S. 122, gewijzigd bij K. B. 
van 26 Juli 1913, S. 337, tot vaststelling 

. van een algemeenen maatregel'van bestuur, 
ter uitvoering van de artikelen.45. en 47bis 
cler Ongevallenwet 1901. S. 21. -21 ,Jan. 

- Besluit tot wijziging van het K. B. van 
,7 November 1910, S. 320, tot vaststelling 
,van een algemeenen maatregel van bestuur, 
ter uitvoering-van artikel 45 der Ongevallen
wet 1901. S. 22. 21 Jan . 

,-. Besluit tot nadere wijziging van het K. B. 
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van 31- Januari 1903, S. 41, houdcnde· bepa
lingen omtrent de jaarwedden van de leden 
van den Centralen: -Raad van·- Be-roep, de 
voorzitters van de Raden van Berdep en 

- de ambtenaren bij die colleges aangesteld. 
. S. 139. ·2 Maart. 

- Beschikking van den. Minister van Lanci
bouw, Nijverheid ei1 Handel, _-tot· wijzigilig 

- van de beschikking van den Minister van 
Landbouw, Nijverhcid en Handel· 'van 
19 September 1913, houdende vaststelling 
van het formulier van den loonstaat, bedoeld 
in· art. 2: van het besluit van 17 Mei 1909, 

· S. 122, en-het formuliei• betreffende_:de· inle
vering door de ·werkgevers ·van de opgaven, 
benoodigd· tot vaststelling ·der premien o·ver 
de loonen ·-op een looi:tstaat · vermeld.: 

' - 4· April. 
- Wet houdende· ·nadere wijziging van de wet 

van ·24 Juli 1908, S. 268, tot· wijziging van 
de wet van 5 ·Juni' 1905, "S.. 161, houdende 
wijziging _ van artikel 22 der Beroepswet. 

S. 620. 30 Dec. 
Onteigening. Besluit · tot · onteigening· · 'van

gronden, weiker bezit, ten beho<ive van' den 
vestingbouw, vereischt wordt voor het maken 
van het fort de Ruyter bij Vlissivgen. ·s. 3.-

- · · .. ·. 5 <Jan. 
- Wet tot verklaring: va11 'het :algemeeu · nut 

· der- onteigening van eigendommen noodig 
voor en ten behoeve van het aanleggen van 

·eeri_. verke£rsweg tusschen · de Prinsegracht 
en de Heerengracht te 's Gravenhage.-'°8. •11. 

- · lff•Jari: 
- Beslnit tot verlenging van den -termijn, 

''bedoeld in artikel 2, · lste lid,; der wet van 
11 Januari 1913 ·(Staatsblad n°. 15): 

· · · · S. z7. 27-'Jan. 
- Wet tot· verklai-irig van he't· algemeen, nut 

· der · onteigening van eigendommen noodig 
voor en ten behoeve ·van· het verbreederi :van 
het dee] der:Vijzelstraat ·tusschen het-Singel 
en de Heerengracht te Amsterdam. · S. 36. 

· 20 Febr. 
, Verlenging van den termijn. , •·S.· 504. 

. ·22 Oct. 
Wet tot verklaring van het algemeen· nut 

der oriteigening ten behoeve van uitbreiding 
v;;n het stationsemplacement- Schiedam van 
den: spoorweg-Arnstei-dam-'---Rotterdam: · S~ 48, 

· 25 Febr. 
- · Als voren ten• behoeve van den aatileg van 

eeri' rangeerterrein langs den Staatsspoorweg 
l\foppcl-Groningen tusschen de , stations 
-De ·Punt en Haren en van een verbindings0 

baan tusschen --het station Haren en den 

Staatsspoorweg Groningen~Nieuweschans, 
- met bijkoni.ende werken. "S. 49_.- _: 25 Febr. 

__:_ Als ·voren··ten;behoeve van den aanleg van 
een' spoorweg van Roermond 'riaar de Belgi- -
sche. grens in de rich ting van Kessenich. 

· S. 50. ·25-Febr. 
- Als \ioren ten behoeve van uitbreidirig ,van 

de halte Kropswolde.· S. 51: 25 Febr.-
- Als·voren van eigendomm·en·m de gemeente 

·'!'er Neuzen, noodig voor den ·aanleg van 
- havenwerken aldaar. S. 55. 26 Febr. 
~ Arrest· van den' Hoogen Raad. De Recht-
. bank mocht bij het bepalen van de waarde 

Vl),,l~ het te· onteigenen ter~E;in mede in aan
merking nemon de , mogelijkheid, -' dat een
strook gro·nd,' welke thans dat tei'rein van 

- eeri 'vaart scheidt, door cle Gemeente, bij 
exploitatie' va1i clat terrein- ·aan den eigenaar 
zou worden civergedaan of· ten gebruike 
afgestaan.- ,- 27 1'faart. 

--' Wet tot verklaring van het algenieen nut 
· der · onteigening van cigendommen, , noodig 
· voor het:: aanleggen • van een. ·park- door de 

·· gemeente -Amsterdani.·•oni ·Het-Nieuwe· Diep 
bij' den Zeeburgefdijk. · S. 198.: ·15 .Mei. 

-.::.A]s: voren van eigendommen, noodig ·voor 
en ten behoeve . van het a:anleggen van een 
verkeersweg tusschen de "Prins Willemstraat 
· en clo ·Badhuiskade te Schevehingen( . met 
gedeeltelijke omleggmg 'van . aansluitehde 
·straten, s.--199. 15 'N!ei. 

__:_,,:Sesluit tot vorlenging van den .,termijn, 
,•·genoemd in a1-tikel 2-der wet van- 8 Feb'ri.Iari-

1912 (Stbl. u0 • 57). S. · 212. ,-_.19 l\'Iei. 
--'- Arrest van den Hoogen· Raad.'. Ten ontechte 

heeft :de Rechtbarik ·beslist, dat bij het be
. palenvan de werkelijke waarde volgims art: 92 

.:·ant.wet niet mag worden gelet op de bestem
ming; · welke ·volgens---het· :uitbreitlingsplan 
van overheidswege aan het te onteigencn pnr
ceel is gegeve1;, - De- Rechtbank, die hot 

, te onteigenen terrein als .b6uwgrond ,Jieoft 
beschouwd," heeft h/it beroep va·n- 'de ontei
genende pa-rtij · op de omstandigheid, da t het 
torrein is bestemd ·tot straat; terzijde- gesteld 

- op groi:tden · · ·aari inhoU:d en strekkiiig "dcr 
wet ontleend, welke al zoo ·aan toetsing · in 
cassatie onderhevig zijn. 15 Juni. 
~ Wet· tot verklaring:,van het.algemeeri nut 

1 - der onteigening -van ·' eigeridomnien': in· · de 
·gemeente· 's-Gravenhage·,- <noodig·'voor- ·de 
vetbouwing en u.itbreiding ·van ·het gebouw 

, van ·de Tw,eede Kamer der Staten-Generaal. 
' ·" ,- ·R 268,'J 22 Juni. 

- Als voren -in de ·gemeente Horssen, noodig 
voor den aarilewvafl eene ·wetering door-bet 
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. waterschap · ,,de Gocombinoerde waterlossing 

. der polderdistcicten Rijk van Nijmegen en 
.l\faas · en Waal". S. 269.. 22 Juni .. 

- .Als voren .in de gem.eente .Epe, Heerde en 
. Oldebroek, noodig voor de uitbreiding van 

het. schietterrein van de legerplaats bij Olde
broek. . S. 270. 22 Juni. 

- Als voren .noodig voor .bet doortrekken v:an 
· de Admiraliteitskade _ en bet verbreeden 
.. van.de. Infirmeriestraat.te Rotterdam. S. 271. 

22 Juni. 
- Als voren noodig vooc en ten ·beboeve van 

het.verbreeden van de Badstraat te Katwijk. 
. S. 272. 22 Juni. 

-,-. A1s v6re:i nocidig voor_ het verbreeden: van 
een. dee1 va u den dorpsweg te Beets. S. 273. 

22 Juni. 
- Als voren noodig voor en ten behoeve van 

·Jiet aanleggen• van een verkeersweg -van de 
. Prinsegracht naar de Eland,,traat, met ge

deeltelijke omlegging van dwarsstraten te 
.'s Gravenhage. S .. 304. 13 .Juli. 

- Als voren noodig ,voor de stichting van een 
,. coin pi ex ziekenhuisinrichtingen en laboratoria 
. · ten behoeve. van de .. Rijksuniversiteit• te' 

Leiden. S. 305. 13 Juli. 
- Als voren .ten behoeve van uitbreiding van 

het .·Centraalstation , te Amsterdam,· met 
aanhoorigbeden, bouw. van . een tweede 

. viaduct langs · de Haarlemmer .. Houttuinen 
aldaar. en· verbreeding van de aansluitende 

.. spoorbaan. S. 309. 13 Juli. 
-. Als voren noodig voor bet maken van een 

verbindingsspoor tusschen. het , openbaar 
. slachthuis der gemeente. '.s Gravenhage en 

den•. spoor:weg Am-terdani-Rotterdam. al
daar, alsniede voor daarmede verband hou
dende werken. · S. 323 .. 13 Juli. 

- Wet. tot aanvulling . der Onteigeningswet 
ter .voorkoming van vasthouding en prijsop
drijving van waren. . S. ,351. 3 Aug. 

- Arrest van den Hoogen Raad.. Onteigening 
- in bet belang der volksbuisve_sti,ng. - Bere-

•kening .van de waarde der te onteigel)en grond 
volgens een. bouwgrond-e>.."Ploitatierekening. 
De Rechtbank .heeft hierbij niet met verscbil
lende,•maat. gemeten, docb bet eens. aange

:nomen stelsel, dat in 'cassatie_ niet wordt 
aangevallen, : me.t juistbeid . toegepast. -

_ ,De Recbtbank stelde Jeitelijk vast, dat in 
bet tijdvak van ~2 Januari 1904 tot _22_Janu
ari 1905 · de omstandigbeid, .dat in 1913 -en 
1914 voor een deel. der :,perceelen een buur 
van:/ 6000.,--,· 's jaars zou wo;den genoten, 
zelfs niet kon worden vermoed,. zoodat 
zij in het vonnis een juiste toepassing heeft 

gegeven aan de artt. 91 en:92 0. W., toen.zij 
. de huuropbrengst waardeercle naar betgeen 

in 1904 daarvan k_on worclen verwacht en 
met bovenvermelcle werkelijk verkregen hu~r 
geen rekening bielcl. 20 Aug. 

- Wet tot verklaring van bet ?lgemeen nut der 
,onteigening van eigendommen, noodig voor. 
het doortrekken. van de verbreeding vap de 
Heulstraat te is Gravenhage. S. 488. 16.0ct. 

- Als voren in de gemeente de Werken en 
,Sleeuwijk, noodig voor den aanleg van .een 
cluiker in bet waterschap ,,de Karnemelks
polder". S. 493. 16 Oct. 

- BesJuit. tot verlenging van, den te:rmijn, 
genoemd in ·artikel. 2 der wet ;van 14 ,Juni 
1909, S. 185, gewijzigd" bij die van 18 Juli 
1911, (Stbl. u0 • 234). S. 557. . 15 Dec. 

~ ,Wet, tot verklaring van bet algemeen 
nut der onteigening van eigendommen, 
nooclig voor en ten behoeve van•bet verbree
den-van het deel der Vijzelstraat tusschen.de 
Heerengracht .en de 1.'rinsengracht to. Am-· 
sterdam. S. 577. 21 Dec. 

-c-:Als voreu noodig voor en ten behoeve van 
het doortrekken van .. de MuzeD,stral),t te 

. 's-Gravenhage. S. 578 ... 21 Dec. 
- Als voren ten beboeve van uitbreiding- van 

bet emplacement Oisterwijk. S. 582. 21 Dec. 
-_Als voren ten .. beboeve_van den aanleg,van. 

eene sp_oorweghaven te Leeuw:arden. S. 628. 
30. Dec . 

Ouderdomsverzekering. ,, Zie: _ Invaliditeits
. en_ Ouderdomsverzekering. 

Paardenfokkerij. Besluit tot wijziging van 
.. het K. . B. van 14 Augustus 1901, S. 204, 
ter, uitvoering van_ de artikelen_ 8, n, 13, 
19 en 21 der Wet op de paar:denfokkerij.1901, 

. .gelijk dat besluit laatstelijk is gewijzigd 'bij 
K., B. ,van 13 _Februari 1913 (Stbl. n° .. 56.) 

S .. 26. 26· Jan. 
Pensioenen. Wet houdenue bepaliqgen,·om

treat. de toekenning van pensi_oen .aan de 
weduwen _ en weezen , .van mindere geem
. ployeerden, werklieden en bedienden, en 
van. gepensioaneerde. mmclere. geemployeer
den, werklieclen en bediendeu bij inricbtingen 
:va11 's Rijks: zee- en _landmacbt. S.·. 44. 

20 Fehr. 
In werking. treden.. . S. ·538. 17 Nov. 

-, Ilfissive van,. den , Minist.er van Binnen
. landsche Zaken aan de Gecleputeerde Staten 

_ _ der provincien betreffende de pensionneering 
van ambtenaren. vaD, openbare -instellingen 

· _ van weldadigbeid. 23 Fehr. 
- :Besluit top wijziging van het .i;eglement op 

hei; ·toekennen van pensioeil• en onclerstand 
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aan de. Europeesche en. aan de daarmede 
gelijkgestelde officiere:U: van de landmacht 

· in Nederlandsch-Indie. .· S. 144. , 6 Maart. 
-,- ··Besluit tot vaststellipg van een algemeenen 
- maatregel van best1J.ur, als"bedoeld in·art: 52 

der Burgerlijke P,ensioenwet. S. 150. 17 Mrt. 
- _Missive van- den Minister van Financien 

aan. de Gemeentebesturen, betreffende de 
bete_ekenis va:µ ,,belooningen" .in art. 62 
derde lid c der P,ensioenwet .voor de. Ge
meente-ambtenaren- 1913. • 1 April. 

- .. M-ssive · van . de:µ Minister van Financien 
aan .de ,Commissarissen de,· Koningin in de 
provincien, betreffende - uitvoering .. van de 
pensioenwet voor de gemeente-ambtenaren 
1913 en_ de-Wed11-wenw;et vom; de gemeente
ambtenaren 1913. · 15. Mei. 

-, Besluit houdende wijziging van het regle
ril.ent · vastg~steld bij het K. B. van .17 Fe
bruari 1905, n°. 8, op het. verleenen van 
pensioenen en van onderstanp.eri v_oor eens 
aan de Europeesche en met dezen gelijk-

. gestelde militafren . beneden den, rang van 

. onder-luitenant va-n het. Nederlandsch-Indi
.. sche leger, laatstelijk gewijzigd qij het K. B. 
• van 1 Juli 1913, n°. 104. S. 214. 20 Mei. 

-,- ];lesluit houdende vaststelling · van . vo~r
. schriften ten aanzien van de ambtenaren 

en. bedienden bij den· B~gerlijken Pe~si~en-
. raad, den·: Militairen Pensioenraad, en den 
Pensioenraad voor de gemeente-ambtenaren 
en het Weduwen- en ,Weezenfonds voor bur
gerlijke ambtenaren.· S. 220. 8 Juni. 

- Besluit houdende beslissing, dat op; grand 
. · zoowel van het stelsel als .vap de geschied~nis_ 
·, der' Pensioenwet voor de gemeente-_a_mbte-
-ilaren 191_3, het. niet aannemelijk ·is,. dat ·in 
·het,- onqerhavige geval, niet voorzien · bij_ 
de wet, rekenmg zou,moeten of mogen worden 
gehouden met een korter :tijdvak dan, van 
vijf • dienstj~ren. · 21 ,Tuli. 

- Besluit houdende wijziging Y[!D. d~ Regelen 
voor het militair g e_neeskundig onderzoek, 
bedoeld bij artikel 5 §. 1 van het Reglement 
op het. verle~nen van pensia"enen e~ _-van 

• onderstanden voor eens _aan de Europeesche 
·: en met dezen gelijkgesteld,e -milipairen, 

·. beneden den rang van onder-luttenant van 
: , het Nederlandsch-Indische leger (Stbl. 1905, 

n°. :74, lndisch Stbl. 1905, n°., 299), S, 437. 
29 Aug. 

- Wet tot - toepassing van artikel 44 der 
Burgeplijke Pensioenwet ten behoeve van 
den oud-Rijkslandbouwleeraar G. F .. R. of 
F. R. CoRTEN. S. 566. 21 Dec. 

-=-·.Wet · houden,de aanvulling van de wet van 

.31 Decem_ber.1913,-S. 461, tot afwijking van 
de bepalingen der wet van 18 ,Jui{ 1890, · 
S. 109, tot .__regeling der pensioen1m. van 
de mindere geemployeerden enz., op daggeld 
werkzaam bij ~le. inrichtingu~ :\;an 's Rijks· 
zee-. en fandmach_t, ten ,behoeve van mindere 
geemploye-~rden enz., op daggeld werkzaam 
bij 's,Rijks werf te Amsterdam, die, in ver'
hand met de voorgenomen opheffing van_ di~ 
werf als, inricl;iting ,van.aanhouw en herstel-

, ling1 zijn ."of zullen warden ontslagen ter zake 
van maatregel van bestuur. S. 580. 21 Dec. 

-Wet houdende wijziging der wE.t van 12 .Juli 
· 1895; S. 104, tot regeling van,: 1° .. ~e bev~r; 
dedng en het ontslag van· de officteren · qer 
Koninklijke Nederlandsche Marine-Reser"ve ; 

. 2°, de pensionneering van officieren, onder
officie!en en. minderen -der Koninklijk~ 
Nederlandsche Marine-Reserve, en van hunne 

- weduwen ~n kinder~n.. - S. 624. 30 Dec. 
~ Wrt tot wijziging van de Wed~wenwet 

voor de ambtenaren.1890. S .. -635 •. 30 ;Dec._ 
~ .Zie ook: Indie (N~derl.-) . 

Spoorwegen • 
Personeele belasting. Arr~st v~n den .H,oogen 

Raad .. De, in art. 42 der 'f,et van 16.-April 
. 1896, S. 72 tot regaling der Personeele 
J3el~sting omschreven verplichting, -~m. niet 
_reeds. vro~ger, ~eruggehaalde beschrijvt!lgs
biljetten in.te;Ieve,ren, rust op ieder_aan wien 

, door of van wege _den ~ntvanger: dei; directe 
belastingen zoodanig biljet ter .inrullini::; en 

,, beantwoording is .uitge~eikt. --:- 'vopr de- he
doelde vt;rplichting maakte :het ,gei,n v:e~schil 
of het biljet al clan ·,niet'. ten name van den 
persoon. aan wien het voor_V?Orschr~ven doel_ 
wordt· uitge1e.ikt,- is gesteld, ·· 2 ,Juni.-

~:Besluit nopens het b~ro~p, ingesteld doo~ 
.. heL bestuur_der Vrijmetsel~arsloge:;,st. Lode

wijk;, te Nijmegeo, tegen de ;besl_issini van 
den di;ecte,ur d~r directe b~lastingen, invoer-

. rechten .en· accijnzen te Arnhem op_,-,2,un 
verzoek o.m plaatsi~g van de -inrichting dier · 
loge op de ·jijst, bedoelcl in artikel 4,' par. 2, 
der ,wet tot regeling der pcrsoneele belasting. 
· · · · S .. 543. ,23 Nov. 
Wet tot_ .het aangaan van eene gelclleen.ing 

of -lecningen van f.- 275,000,000 ·en .· tot 
voorzienin·f __ in - de_ midde_le~ ·-to\ ·--~ek:~i~g 

. van .rente en aflossin.g dier .leening of lee-
, ~ingen. ·- , s. ~~?-- -;~3, 'nee. 
Politie; Besluit houdende nadere wijziging 

.v:a~ he,t K. B. van ,24 Februari-_1910, S. 74, 
_tot vaststelling der jaarwedden van de .. be

: ambten der,Rijksveldwacht. S. 142. 5 Mrt. 
~. Zie. ooh :,,Tractaten._, · · · 

I 
I 

i 

:J 



P-'-----S ALPHABETISCH -REGISTER VOOR "1914. 730· 

Posterij.' Besluit'boude~de wijziging der bepa
linuen i:mitrent . invoer vari goederen per 
pakketpo~t; . : ' ,.. . s. 15. -:14 Jan. 

____:· Beslult · houdende · :voorschriften voor · de 
vrirzending vrij' van 'briefport, van stukken, 
opgemaakt ingevdlge · de Invaliditeitswet. 

- S. 141. 5 Maart. 
Raden van beroep. Wet ·houileride instelling 

· :_;an rade'ri van beroep voor de directe be
. Jastingen en· vaststelling ·van algemeene be
, :pali'ngen betr-effende 'het beroep op die 

c\:illeges> · · S. 564. 19 'Dec. 
- !Zie ook : Ongevallenverzekering. 
Rechten van in-, uit- en doorvoer. Besluit 
· lioudeade· wijziging der ·bepalingen omtrent 
. ihvoer ·van· goedereri per pakketpost; S: 15. 

'.c' · · 14 Jan. 

.'...:..' Besluit tot. opbeffihg van het geriefkantoor 
-. Nieuw-Schoonebeek en van de heerbaan 

van Meppe11 naar Nieuw-Schoonebeek'. S: 147. 
· ·10 ·Maai-t· . 

..:.... Zie' ook:'Indie (Nederl.). _ 
Rechtsvordering. ·Besiuit- · houdende ·'bekend

makinu in het Staatsblad van wijzigingen 
in het"Wetboek van burgerlijke rechtsvo;. 
dering en van ·rechtsvordering ·· in" zaken 
van kbophandel voor de:. geme•1gde . recht
spraak in Egypte.. S. 151. 18._Maart. 

Rechtswezen. Besluit· tot. aanvullirig vah liet 
K.. B: van 23 Febr. •l!lo!i; S: 59, Go1hie~11e
mehtsli!aci n° .. _. 25, ·Publiciatieblad n°: ·14, 

' ·tot' reo-eling van 'de iechtsmacht "Van den 
Ho~o-~h Raad de; Nederlandeu iri de Kolon1iin 
Suririah.ie en Cur;9ao. S. ·505, 24 · Oct. 

-'----- Zie'ook_: · Indie (Nederl.). " 
1vl ilitiiiri Zakeii. 

Rekeningen. Zie :"Begrootingen ·en rekeningen. 
Rekenkamer. . Besluit lioudende · va'ststelling 

van ·voorschrifte:i ten aanzien_ van ambte
naren en bediende·n bij de· ATgemeene Rekim
kamer; · S: 176. · 15' April. 

Rivieren. · Besluit tot toepassing van artikel 3, 
§ 2,' en ntiker 6· der ·Rii/iefonwet. 

· S. 149. 17 Maart. 
·· 300. 9 ·Juli.' 

.:..:... Bekluit ·tot WiJZiging van het Baggerragle-
ment. s.· 192: 5 i\iei. 

_.:. :Zie · ook·: · Scheei,vaart. _ 
Ro'ode Krtiis. ' Besluit st,rekkende tot aan

vuilin!)' van 'het 'K. B. van 19 Maart 1913, 
s. 113, houdende regeling van de vrijwillige 
huipv'erleening aan: zieke en gewonde per
sonen, 'beli6orende tot· de Iegers 'of v!oten 
van · oorlogvoerende mogendheden, onder 
meer hlet bepalingen. tot . vom;ziehing' in de 
hulpverleening en inlichtingsdienst ·ten aan-

_zieh van krijgsgevangenen en ge1nternee~den. 
· '·S. 546: ·27 Nov. 

Rijksveldwacht. Zie : Pnliiie:. 
Scheepvaart.· · Besluit · tot wijziging vaii '~het 
· K: · B. van 2'2 'September 1909; S. 316,· tot 
. uitvoerini van 'a1-tikel 10 der Schepenwet. 

· S. 140. · 5 Tulaart:· 
- Besluit tot· wijziging van· het derde lid van 

art. 7 van liet ,,Reglement voor ae stuur-" 
lieden-examens"; va-stgesteld bij K. B: van 
27 Dec. 1907 (Stbl. n°. 353). S. 293. 29 Juni. 

-,-- Besluit tot tijdelijke buit'enwerkingstelling 
: van het K. B. ·van 30 October 1909," S, 351, 
· houdende vaststellihg van nieuwe regelen 
ten a·auzien van de· toelating vah · oorlogs
schepen van-· vreenide ·mog·endheden in de 

'Nederlandsche territoriale ·watereu- en bet 
daarbinnen gelegen Nederl 0 ndsche water:· 

· gebied. · ' . S. 332. 30 Juli. 
...:..:._ Besluit' tot vastsfa,Uing van eeil reglement 
· yoor ··de s·cheepvaart ter beveiliging· van de 

·. beweegbare spoorwegbrugg~n over de Ring- · 
· · vaart van den · Haarlemmerineerpolder bij · 

-Vijfliui~en, · Aalsmeer eri· Oude Wetering en 
·o".ei dtfZijl bij Leiden in de-Haarlemmermeer
spoorwegeii. ·. · ,. , S: 455;· 18 ·Sept. 

:..c. Besluit· tot 'vaststellirig van· een bijiondef 
.. reglement va:_n politie V0()r de scheepvaart 
···op de'riviereh benederl Rotterd_am tot inzee. 

S: 458; ·22 Sept. 
~ ·Besluit' fot aanvulljng vari het _K. B." van 
· ·5 October· '1969, S. 333, tot uitvoering van 
· artikel 22 'en artikel 23, ·- 8ste · en 9de' lid, 
· · der Schepenwet: · : · S: 465. · 28 SepK 

-"!3e~Ihit fot wijzigini·van·het K. B.·van 
· 22 Sept: )909, S: 316, tot uitvoering· van 
:: artikel 10 der Scliepen{vet .. S. 478. · 9 Oct. 
.:-c _Besluit ·tot· u:itvoering van artikel 3 vari 
.. het.-'op' 20 ·Jartuari '1914 'te Landen· gesldt'en 
· ·verdrag .-v_i:idr de beveiliging v&n menschen-

l~vens op zee. ·S. 637; 30 Dec. 
- Zie ook :' Kanalen. 
~ ·. · ·; ~ , , T ra'ctateii'. 
Schuld. (Nationale) 'Beslq:it houdimde uitgifte 

·van'schatkistbiljetten ·en ·schatkistproinessen 
volgens de wet"van 4 :April 1870, S. · 62, 

·· gewijzig·d bij die ·van'' 31' December 1897, 
S. 281; en.laatstelijk:·bij _diii"van· 'rn·Jiili 1912, 

· S.' 240' en· de wet· 'vah --5 ''December 1881. 
(Stbl. n°. i85): · S. 6'.· · · 8 ·Jan: 

' · 32. 13 Fehr. 
227. 20 Jimi. · 
544/ 24 Nov. 
610.~ 21 Dec. 
ill'lc 29 Dec. 
667. 31 Dec. 
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:.C.:. ·B~sluit houdende bepalingen onitrent de 
uitgifte, opzegging, aflossing en rentebetaling 
van,· schatkistoiljetten: S. 33. 17· Fehr. 
' Gewijzigd. 187." 25-April .. 

·545: 25 Nov. 
~ Besluit, houdende machtiging tot' uitgifte 

van· schatkistpromessen volgens de wet van 
5 :becembe1' 1881. (Stbl.' n°. 185). S. 46. 

• s. 161. 
21 Fehr. 
21 Jl,faart. 

177, 15 April. 
210. 16 Mei. 

. 225.· 12 Juni. 
295. 2 Juli. 
328: 27 Juli. 
353. 3 Aug. 
464. 28 Sept. 
470. 3 Oct: 
480. 13 Oct.-

·499. · 20 Oct. 
- Besluit houdende vaststelling van· regelen 

ten aanzien van het personeel bij het Agent
schap van het Jl,finisterie van Financien en 
de Directie van de Grootboeken dcr Nationale 
Schuld· te Amsterdam. · S. 165. 25 Jl,faart. 

-· wet tot uitgifte van :i.ilverl5bns. S. 377. 
6 Aug. 

--'-- Besluit houdende vastsklling ·· van den 
uiterlijken vorm en··van de hoeveelheid van 
elke soort der ilit te geveri zilverbons. S. 378. 

6 Aug. 
Gewijzigd. S. 439·, 1 Sept; 

- ·wet-tot bet aangaail van eene geldleening 
of·-leeningen van'/ 275,000,000 en tot voor

. zieniilg irr•de middelen tot dekking va11 rente 
· en aflossing "dier leening of leeninge1i. S. 612. 

· · 23 :Dec; 

Spoorwegen. Arrest· van ·den Hoo!!en Raad. 
·· Van een voetpad· in den zin van ;rt. 22' van 

het Alg. Reglement voor de~ dienst op de 
Spoor'wegen is slechts sprake 'bij aanwezig: 
heid van' een weg, aangelegd· en bestemd, 
oili ter plaatse voetgangers·' de 'gelegenlieid 
te· geveri · de spoorbaan te kruisen; onver

·schillig of het voetpad openbaar is of niet. 
·' ··· 9 Febr. 

__:_ Besliiit tot vaststelling van regelen voor 
gen dienst op de spoorwegen, waarbp de wet 
van 9 April 1875, S, 67, laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 8 April 1893, S. 62, van toe
passing is en op welke vervoer plaa.ts· heeft, 

: zoowel met stoom als met electriciteit · als 
beweegkracht, met uitzoncle~ing van de spoor
wegen, bedoeld bij artikel 1 der wet van 
9 Juli· 1900 (Stbl. n°. 118), 

S, 166. 26" M_aart. 

- Besluit' tot w1Jz1gmg en · aanvulling • van 
het besluit van 9 Juli 1876, S. 161, betref
fende de wijze van afsluiting de,· spoorwegen. 

S. 184. · 20 April. 
- Wet houdende machtiging tot hot aangaan 

van eene·overeenkomst met de Maatschappij · 
tot Exploitatie van Staatssp·oorwegcn en 
met Mr.' H. J. ·DounE VAN- TROOSTWJJK te 
Nieuwer-slnis betreffende het stilhouclen van 
treinen te Nieuwersluis. S. 202. 15 Mei. 

- 1Vet·--tot -bekrachtiging van eene ovcl'een-· 
komst met de Maatschappij tot Exploitatie 
van Staatsspoorwegen tot" wijzigirig van die 
van 20 Februari 1904/18 DecembPr 1903 
betreffende den aanleg en de exploitatie 
van een spoorweg van Eindhoven naar 1Veert. 
," S. 209. 15 i\'Iei. 

- Wet houdende IQachtiging tqt het aangaan 
van eene ovt.reenkomst met de Neder
landsche Centraal Spoorweg-Maatschappij in 

· zake de pbrisioenregeling voor haar personeel. 
S. 265. · 22 Juni. 

.:.....:.. Wet tot·toekenning van een renteloos voor
schot uit 's Rijks schatkist ten behoeve van 
den aanleg en• het in exploitatie brengen 
van een spoorweg van Sittard over Heerlen· 
riaar de Pruissische grens bij Bovenste Locht. 

· · S. 310. 13 Juli. 
- Als voren ten behoeve van de inrichting 

·voor toepassing' van mechanische trekkracht, 
. en het in exploitatie bre•1gen met deze trek
kracht, van de lijnen cer voormalige Eerste 
Groninger Tramway-1\faatscha-ppij. S. 311; 

13 Juli. 
- Als voren ten. ·behoe've van den aanleg en 

het. in exploitatie brengen van een zijtak 
·' Nieuwveen-Ter Aar· (Papenveer) -van de 
-. in de wet van S Der.ember 1906, S. 320, 
· bedoelcle spoo"rweglijnen in-de Haarlemmer-

meor" en omgeving. S. 312. 13 Juli. 
~ -Wet houdende- maclitiging tot hJt ·aan6aan 

. va·ri overeenko\nsten· met -de Maatschappij 
•' tot Exploitatie van Staatsspoorwegen en 

met' cle Hollandsche IJzeren Spoorweg 0 

l\faatschappij, · tot wijziging en aanvnJling 
der pensioenregeling voor haar personed. 

S. 321. 13 Juli. 
- Wet tot bevorclering- van d_en aanleg en 

reie1ing van de exp]oitatie van een Jocaal
. · spoorweg van Stadskanaal over Ter Apel 

naar de Duitsche greiis.· S. 322. 13 Juli. 
-· B_esluit tot gelijkstelling van den · spoor
. · weg van· Groenlo naar het· station Lichten

v:oorde-Groenlo (van den Nedcrlanclsch
Westfaalschen · spoorweg), met • de spoor
wegeii; . waarop geen antler vervoer clan 
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personen_vervoer .binnen eene gemeente plaats. 
heeft. · S. 326. 22 Juli. 

- Besluit tot nadere wijziging en aanvulling 
. van het Algemeen- Reglement- Vervoer 1901. 

S. 341. 1 Aug. 
- :wet tot toekenning van een renteloos 

voorschot \1it 's Rijks schatkist .ten be~oeve 
yanden aanleg en he_t in_exploitatie.brengen 
van een , spoorweg van Roermond .. naar 
Vlodrop. S. 495. 1_6 Oct. 

- 1Vet tot beyordering van den aanleg. van 
een locaa.!spoorweg van ~insum naar Zout

. kamp en machtiging tot het aangaan van 
een overeenkomst betreffende de exploitatie 
van den locaalspoorweg .Sauwerd,-Roode
school en den aanleg en de exploitatie 

·.van· · de locaalspoorwegen Winsum-Zout-
. · Delfzijl kamp en Roodeschool-____ _ 

· Appingedam 
S. 572. 21 ])ec. 

- Wet houdende machtiging tot het aangaa1i 
van • eene overeenkomst met de Noord
Brabantsch-Duitsche.-Spoorweg-1\faatschappij 
betreffende de pensioenregeling van haar 
personeel. I;,. 58L . 21 Dec. 

- Zie ook : Tractaten. 
Statistiek. Besluit tot afwijking van het 

K. B. van 9 Januari 1899, S. 43, zooals 
dat gewijzigd is bekend gemaakt bij het 
K. B. van 29 September 1911; S. 307, betref
fende p.et Centrale Bureau en de Centrale 
Commissie voor de Statistiek_. S. 519., 5 N:ov . 

.,-- Zie- ook·: Tractaten. 
Sterke drank. Besluit tot vernietiging van 

hot ·besluit: van Gedep. Staten van Noord
holland, waarbij is verworpen ,het · beroep 
van de .weduwe LrEDMEIER, te Helder, 
tegeu de . weigering van B. en W. clier. ge
meente, om in de vermelding der localiteit 

• in -de akte van de te h_areu name staande 
vergunniug voor _den verkoop .van sterken 
drank in het klein c:le gevraagde wij~iging 
aan: te brengen. · S. · 145. 9_ l\faart. 

~ Arrest van den Hoogen Raad. ])e :Qrank
wet yordett in art. 44, voor het hebben van 
geen,: gemee:rischap binnenshuis niet, dat 
die gcmecnschap voortdurend . oumogelijk 
zij- en· do_-opening niet bestemd zij tot ·cloor, 
ga.ng: 16, Maart. 

- Bosluit • tot ver_nietiging v:an hrt besluit 
van· B. en .. W: van Deurne c. a,, ·wa~rbti aan 
C. BARTEN vergunning is vedeend voor 
den.-,verkoop: :vari sterken drank .in- het klein. 

S. 179. 16 April. 
~ Beschikkirig van den Minister van:Binnen

landsche Zaken betre:ffende aanwij,zing der . 

·standplaatsen va_n de inspectie .op de naleving 
der Draukwet. 14. Mei. 

- . Besluit tot vernietiging van het besluit; 
yau. B. en· W. van Franekeradeel, wa_arbij 
aan E. K. HUNIA te Tzum, vergunning is 
verleend voor den ve,rkoop v:an sterken drank 
in het klein. S. 471. 5 Oct. 

:__· Besluit tot vernietiging ;au het besluit·van 
Gedep. _Staten van Zuidholland, waar-bij aan 
.A.. VISSER te Rotterdam, een vergbuning 
voor den verkoop van sterken drank in het 
kiein voor gebruik ter plaatse van verkocip 
alleen aau logeergasteri is geweigerd. S. 533 . 

16 Nqv. 
Stoomwezen. _ Wet tot wijziging van de Stoom

wet (wet _v:an 15 April 1896, Stb!. n°. 69): 
S. 263. 22 Juni. 

- Missive van den Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel aan de Commissarissen 
der . Koniugin, betreffende toepassiug der 
Stoomwet voor aan in het· ~uitenland-- ge, 
vestigde eigenaren . toebehoorende _vervoer
bare stoomketels. , 8 Juli. 

Strafrecht. Besluit houdende , voorschriften 
omtrent de tenuitvoerleggi_ng iri Nederland 
V!tn-in Suriname opgelegde straffen. S. 423. 

26 Aug. 
- Wet houdende straf- ell' tuchtrechtelijke 
, voorzieningen, betreffenile de. hier te. lande 
. ger_nterneerde militairen, van eene buiten-

landsche mogeudheid. S. 666. 31 Dec. 
:-:-- Zie ook: Jl:lilitaire Zaken. 
~tr_andvonderij. . _Missive van den Minister 

van Marine aan den Minister van Landbouw, 
_Nijverheid, en -Handel, J;ietreffende 4et aan

.. spoelen van torpedo's_ of mijne_u. 27 Aug. 
:-- Bericht betrefler.de aanspoeleu van tor

pedo'_s of mijuen, toebehoorende_. aan ,,eeu 
- oorlogvoerende mogendheid.. , (biadz. ·707) 

, ·29 Aug. 
- l\Itssive van den Minister .van Laudbquw, 

_Nijverheid en Handel aan.de_C_ommissarissen 
· der Kouingiu, betreffende he~ aanspoelen 
van stra.ndgoederen, afkomstig van oorlogs
schepen .van . oorlogvoerende mogendheden. 

19 Dec. 
Stuwadoorswet .. Wft· houdeude bepalingen :in 

het· belang. var: ae personeu, .\\erkzaam bij 
·, het laderren,losseJ?, ;vaa :z;oeschepen. S .. 486. 

. .. 16 .Oct. 
Suc~ss~e. Wet houdende ;vrijstelliug . van 

successierecht voor.· verkrijging van_ schil
derijen en teekeningen uit ~e _nalatenschap 

. van .w. J. VAN RANDWIJK.' s. 561. 16 Dec. 
- Wet tot he.t: aangaati, van eene · geldleening 

of -leeningen v:an / 275,000,000 en tot voor-



133 ALPHABETISOH REGISTER VOOR 1914. S, T, 

• ziening in de middelcn to~ ciekking van rente 
_ en aflossing dier leening of leeningen. S. 612. 

-23 Dec. 
Suiker.· Besluit houdende vaststelling ,an-, 

het bijzonder recht, te heffen van suiker, 
_ herkomstig nit Italie. S. 18. 20 Jan. -

--,- :Als .voren herkomstig nit ecnige landen; die 
_ premien op de prnductie of den uitvoer -
daanan verleenen. , S. 410. 13 Ang. 

--:: J3esl.uit houdendc bcpalingen omtrent het 
, verleenen van teruggaaf van accijns voor 

suiker. gebezigd voor de berciding van Blco
. _holhoudende goederen. die naa.r het buiten-
- land worden uitgevoerd met afschiijv:ing . 

van gedistilleerd-i;ccijns. S. 513. 2 _ Nov. 
--:: Wet tot het aang:aan van eene geldleening 

_of -leeningen van / 275,000,000 en tot voor
ziening in de middelen tot dekking van rente 

_ en aflo3sing dier leening of Jeeningen, S.-612. 
✓ 23 Dec. 

Suriname._- Besluit tot uitvocring voor de 
Kolonie ·Suriname va.n de wet va-n 18 April

_ 188,5, S .. 98 (Gouvernerr.cnt~blad n°. 21),-
- betreffe,J.de tocpassing van de crimineele 
·wetgeving voor het krijgsvolk te water in 
de Kolonien en .. overzeesche bezittiugen 
van ·het Rtik.· S. 298. 8 Juli. 

--c-"Besluit .-houdende bepalingen - betreffebde 
. de.commissic voor hct geneeskundig onder
zoek en de herkcuring van aan .. den cli,mst

.in de kolonien vcrbonden of claarvoor 
bestemd personeel S. 436. 29 Au•. 

--:- ·Besluit tot aanvulling,•van het K·. B. :va,1 
. ·23 Februari 1909, S. 59, Gouvernoiu0nts
. biacl n°. 25, Publicatieblad n°. 14, tot regeling 

._.,vn,n'de rechtsmacht van den Hoogen .Raad 
der .Nederlanden in de Kolonifo Suriname 

. _en Curac;ao. S. 505. 24 Oct. 
- :Wet houdende wijziging o~ 1111nvulling van 
._ de Surin11~msche Oompta-hiliteitswet. S. 586.-

. 21 Dec. 
- Zie. ook : .Begrootingen en Rekeningen. -
~--,,, lndus-trieele en intellectueele eigen-

dom. 
.1vlilitaire Zalcen. _ 

-=---· ! 8tra.jrecht. 
Telegrafen en telefonen. Besluit - houdende 

aauvulling. en wijziging van het ,reglenient 
voor den, dienst der Rijkstelegraaf, _ vastge

. - steld bij K. B. van 14 J uni 1913 (Stbl. n°. 275). 
, S. 188. 27 April. 

"""'' Besluit tot aanvulling van de K. B. betrcf
.fende de·Jocale Rij!rste)efoonnetten te Rheden, 
_-Nijmegen, Lisse, Bergen op Zoom, Boskoop, 
Gorinchem, Lochem, Roosendaal (N.,B.), 

.. Waalwijk, Z11ndvoort. Oulenbor;4, H11rlingen, 

Heerenvccn, Heerlen, - Ne:izen, -Nobrdwijk 
-binnen, WinterswijJ,-, Zierikzee, Enkhuizen, 
Goes en Alphrn. (Z,-H.),. S. 211: 16 l\Iei. 

- Besluit houdende wijziging en aanvulling 
. va:n het,.K. B. van 6 Maart 1905, S .. 90, 
tot , vaststdling . van een: algemeenen maat
.regel van bestuur als bedoeld in artike,! 12 
-van de Telegraa·f. en Telefoonwet 1904 
(StbL n°. 7). S. 302. 11 Juli. 

- Besluit betreffende eene tijdelijke, gewijzigde
tariefstoepassing voor telegrammen in ver
sta11nbare taal in het buiten-Europeesch 
verkeer. S. 483. 15 _ Oct. 

Tentoonstellingen. Zie : Tmctaten. 
Tienden. Zie : Begrootingen en ·Rekeningen. 
Tractaten. Wet houdende goedkeuring van 

de den l 7den Januari 1912 te -Parijs tusschen 
,Neclerland, Duitschland, de Vereenigde Staten 
v11n , Amerika, Argentinie, Oostenrijk-Hon
garije, Belgie, Bolivia, Brazilie, Bulgarije, 
.Ohili, · Columbia, Costa-Rica, Cuba; .Dcne
marken, Ecuador, Spanje;. Frankrijk, Groot
Brittannie en. Ierland, -Griekenland, Guate
mala,_ Ratti, Honduras, Italie, Luxemburg, 
·Mexico,, Montenegro, Noorwegen, Panama, 
Perzie, Portugal, Rumenie, Rusland, Sal
vado_r, Servie, Siam, Zweden, Zwitserlancl, 
Turkije, Egypte en .. Uruguay, gesloten over
eenkomst. S. 57. 26 Fehr . 

- Wet houdende goedkeuring van het op 
·11 Maart 1913 te Athene tusschen Nederlancl 
on Gliek1c,nland gesloten-_verdr&g, strekkende 
om het aanhangig. geschil in zake -<-.e gelclig
heid :van eene door-- den Nederlanclschen 
bescher1heling EnMON·D NARIK gesloten panel-

-· overeenkomst aan eene scheidsr<'chterlijke 
- uitspraak te-ondorwc·pen. S . . 5S. 26 ·Fehr. 

-,- _ Besluit betreffende dit tractaat., S. _ 382 . 
7 Aug. 

-c--- Besluit hou·dende de bekendmaking-in- het 
Staatsblad van wij)ligingen in de op 18 Mei 
1907 te Bern geteekende slotprotocollen van 
de Derde lnternationale Conferentie betref-

, fende _ technische eenheicl der spoorwegen. 
S. 183. 17 April.. 

Besluit houdende- aanwijzing .van cle--auto, 
riteit, bedoeld in artikel" 1 van elk der onder
scheidenlijk bij de wet v11n- 31 December 
1906; S. 369 en bij de wet van 30 l\faart.1912, 
S. 132, goedgekeurde- i!)ternationale -.Rege: 
lingen, f'l. · 191. --1 Mei. 

-,----_ Wet houdencle ,goedkeur-_ing van het clen 
23sten Januari 1912- te 's Gravenhage. tus
schen .Neclerland en anclere Staten gesloten 
o.pium-verdrag. S. 257 .. 20 Juni. 

:-- Wet houdencle g~edkeuring :van_ het. op 
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31 December 1913 te · Brussel tusschen 
. Nederland voor Nederlandsch-Indie,Duitsch
land, Belgie, Bolivia, Chili, Columbia, Cuba, 
Denemarken, de ·Dominicaausche Republiek, · 
Spanje, Frankrijk, Groot-Brittarinie, Guate
mala, -Haiti, Honduras,. Italie, Japan,Mexico, 

- Nicaragua, Noorwegen,. Paraguay, 'Peru, 
Perzie,- -Portuga.J, Ruslaud, Siam, Zweden, 

• Zwitserland en Uruguay gesloteu. verdrag · 
,.met bijlageu betreffende de iustelliug van 
eene intemationale handelsstatistiek. S. 258. 

20. Juui. 
- Wet houdencle goeclkeuring van het · op 

26 October 1912 te Berlijn namens Neder-· 
Janel, Duitschlancl, Oostenrijk en ·Hongarije, 
Belgie, Denemarken, Spanje, Frankrijk, 
Groot-Britannie, Italie, Japan,. Noorwegen, 
Portugal, Ruslanc!, Zweden en .. Zwitserlancl 
onderteekencl verclrag, met bijbehoorencl 
protocol, botreffende internationale tentoon
stellingen, S. 259. , 20 J uni. 
~ Wet tcit verzekering van cle nalevirig .van 

-het- oncler. dagteekening van 18 October 
1907 ter Tweede Vredesconfereotie gesloten 
verdrag voor de toepassing op -den zeeoor log 
der -beginselen van het verdrag van Geneve. 

S. 426: 27 .Aug. 
- Kennisgeving · betreffende wijziging van 

-het Vestigingsverdrag met Duitschlancl. 
20 Oct. 

-· Besluit :houdende de bekendmaking in 
het Staatsblad van het op 17 .Augustus 1914 

-met Groot-Britannie · gesloten .1uitleverings
. verdrag, voor -zooveel betreft een aantal 

Britsche· protectoraten. S. 551. 8 Dec. 
- ·Wet hondende goedkeuring .vari · het .den 

20ston Januari 1914 · te · Londeri tusschen 
-Nederland, Duitschland, Oostenrijk-Hon
garije, Belgie, Denemarken, Spanje, de Ver
eenigcle Staten van .Amerika,: Frankrijk, 
Groot-Britanuie en Ierland, Jtg,Jie,. Noor
wegen, Rusland en Zweden gesloten:verdrag 
voor. de beveiliging van menschenlevens op 
zee met bet bijbehoorend Reglement en het 
Slotprotocol. S. 616. 28 Dec. 

- Besluit tot uitvoering van artikel 3 van 
het op 20 Januari' 1914 te Louden gesloten 
verdrag voor cle beveiliging vari. menschen-

- levens op zee. S. 637 .. , 30 ·uec. 
Trammen. · Zie : Spoorwegen. 
Trekhonden. Besluit tot nadere w1Jzigmg 

van artikel 1, 3°. van het K. B. van 6 Februari 
1911, S. ,15, tot uitvoering van cle artikelen 
1, · 4 en 5 der ,, Trekhondenwet" H)lO (Stbl. 
n°. 203).· · S. 431. 28 .Aug. 

Uitvoer. Beslllit, houdende verbod van· den 

uit~oer van gouden mnnt en goud-munt
matedaal. S. 333. 31-Juli. 

- Id. paarden. 335. 1 Aug. 
- Id. hooi. 336. 1 .Aug.-
- Id. ·stroo. 337. 1 .Aug. 
- Id., haver. 338. 1 .Aug. 
- Id. steenkoolen. 339. 1 .Aug. -
- Id. cokes. 340. 1 .Aug. 
- Wet houclencle verbocl tot· nit- en vervoer 

: van sommige·artikelen. ., S. 344. 3 .Aug. 
- Besluit houclende verbod van uitvoer. van 

stroo. S. 355. 3 .Aug. 
- Id. hooi. 356. 3 .Aug. 
- Id. machine- en smeerolien. 357. 3 .Aug. 
- Id. tarwe en tarwemeel. , 358. 3 Aug. 
- Id. zout. 359. 3 .Aug. -
- Id. gerst en gort; 360. 3 .Aug. 
-'. Id. automobielen en-onderdeelen, waaronder 

banden. S. 361. 3 .Aug. 
- Id. voertuigen voor paarl:l.ent,ractie. 

. S. 362. 3- .Aug, 
-'- Id. rijwielen. 363. · 3 .Aug. 
- Id. motorrijwielen.- 364: 3 .Aug. 
- Id. steenkool. 365. 3 .Aug. 
- Id. cokes. - • 366. 3 Aug. 
~ Icl .. paarden (uitgezonderd veulens): 

S. 367: 3 .Aug. 
- Id. rogge en roggemeel. , 368. 3 .Aug. 
- ,Id. haver. 369. 3 Aug. 
- Id. rijst. 369a.. 3 .Aug. 
- Id. Jeder. 371. 3 .Aug, 
- .Id. peulvruchten. 372. 3 · .Aug. 
- Id. genees- en.verbandiniddelen en de grond, 

stoffen daarvoor. S. 381. 7 .Aug . 
~ Id. salpeterzuur. 383. 7- Aug. 
- Id. soda. 384. . 7 Aug. 
- : Id. cacao. · 385. :7 Aug. 
~ Id. aceton. .386. 7 · .Aug. 
~- Id. thee. 387. 7 Aug. 
- Id.- potasch. . 388. 7 Aug. 
- Id. ·alcohol. 389. 7 .Aug. 
- Id.· zwavelzuur. 390. 7 .Aug. 
- Id. katoen in elken vorm. , 391. 7 . .Aug. 
- Id. aether. 392. 7 .Aug. 
- Id. ammonium carbonaat. 393. 7 Aug. 
- Id. boekweit. · 394. 7 . .Aug. 
- Id. suiker. ·395. 7 ,i\ug. 
~ Id. stroop; 396. 7 Aug. 
- Id. natrium salpeter. 397. 7 .Aug. 
- ;rn. · glyC<'l'ine. 398. 7 . .Aug. 
- -Id. koffie. · 399. 7 .Aug. 
- Id. antinioon regulus. 400. 7 .Aug. 
-·Id. munitien en buskruit.- 401. 7 .Aug. 
,- Id. -lood. 402. 7 .Aug. 
- Id. gouden mmit en goud-muntmatcriaal. 

S. 403. S .Aug. 
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-::-· Besluit houdende tijdelijke opheffing· van 
. -het verbod van .uitvoer van cac;to, glyc,. rine 
'.en koffie. S. 409. · 12 Aug. 

.- Besluit houdende opheffing van .het verbod 
wan uitvoer van load. S. 411. 14 Aug. 

- Besluit houdende .ontheffing -van het verbod 
van uitvoer van verschillende artikelen. 

S. 412. 15 .Aug. 
- Besluit houdende verbod. van uitvoer van 

'. chirurgische instrumenten. • S. 413. 16 Aug. 
~ Id. mijnhout. 414. ~6 ,Aug. 
- Besluit houclende tijclelijke opheffing van. 

het verbod van uitvoer van rijwielen, van 
katoen -in elken vorm en-van.th~obrominum 
en diuretinmn. S. 416., 18 Aug. 

--Id. rogge en roggemeel., 41'.7. 2Q Aug. 
-'•Besluit houdende nadere :.aanduiding. van 

hetgeen onder verbod van uitvoer van leder 
· valt. S. 419. 21-·Aug. 

,-- Besluit houdende tijdelijke opheffing van 
het verbod van uitvoor van thee. 

S .. 420., 21 Aug. 
- Id. van sommig',' artike1en: 421. ·. 21 .fa.ug. 
- Besluit houdende introkking van de tijdelijke 

opheffing van het verbod van uitvoer van 
• rogge en roggomeel. • S. 424. • 26 Aug. 

- Besluit · tot het verleenon: van machtiging 
aan den :Minister van Oorlog om in bijzondere 

. gevallen. ontheffing te verleenen van. hot 
verbod van uitvoer van sommige artikelen. 

. S .. 432. - 28 Aug. 
, . .....-: Besluit houdencle verbod van uitvoer- van 

vloeibare brandstoffen. S. 433. -28 'Ang. 
- Besluit houdende tijdelijke opheffing van 

het verbod van uitvoer van kinabast en van 
de daaruit vervaardigde producten. 

S. 438. 1 Sept. 
- Id. coca\no. 440. . 1 Sept. 
- Besluit houdende intrekking van de tijde-

lijke opheffing van het verbod van uitvoer 
vaI). ruwe katoen en katoenen garens. 

.. S. 442. 3 Sept. 
- Id.· zwavelzuur. 446. 7 Sept. 
- Besluit houdende verbod van uitvoer van 

ma\s en ma\smeel. S. 447. -7 Sept . 
- Id. huiden, van gerstemeel en graanafval. 

' S: 449. 8 Sept . 
- ,Id. alle producten, afkomstig van haver, 

tarwe en sp~lt, -rogge, gerst, boekweit_ en 
:µia\s. · S; 453. 17: Sept. 

- Besluit houdende tijdelijke opheffing van 
het verbocl van· uitvoer van -coca. 

S. 454. · 17 Sept. 
• .7' Id. cubeben. 459. 24 Sept. 
- Besluit houdende verbod van· uitvoer van 

briketten. S. 460. 25 Sept. 

- Id. lijnzaad, kool- en raapzaad, andere olie 
zaden (uitgezonderd ·karwijzaad;·· mosterd-

. zaad en blauwmaanzaad),. · meeJ,·van· rijst 
en rijstafval, meel.van peulvruchten, .lijnkoek 
en lijnmeel, raapkoek en raapkoekenmeel, 
grondnotenkoek en grondnotenmeel, katoen
zaadko~k en katoenzaadmeel, andere kracht-

. voederkoeken, alsmede meel en afval daar
van;gedroogde pulp en suikerpulp, gedroogde 
spoeling, · hostel of. ,bierdraf en vleeschmecl. 

S. 461. 25 Sept. 
·- ·Id. suik~rbieten en katoenafval. 

. S. 462. -25 Sept. 
.--,-- Id. manskleedingstukken :· wollen horst

rokken,. wollen truien, wollen sokken en 
wollen handschoenen. S. 473. 6 Oct . 

. - Id. prikkeldraad, ledige zakken, ruwe ·jute, 
.jute doek, jute garens en linnen garens. 

-S. ·474. 6 Oct. 
- Id. koper. 476. 9 Oct. 

-:"7, -Id. ruwe en :gewassche_n·' wol,- 'schapen-
vachten en wollen garens. S. 477. 9 Oct. 

- Id. petroleum. 481. 14 Oct. 
- Id. aardappelen: 484: 15 Oct. 
- Besluit houdende tijdelijke opheffing van 

het verbod van uitvoer van houtskoolbri-
. · ketten. S. ·497; 17 Oct. 

. - Besluit houdende intrekking van de.tijdelijke 
opheffing van het verhod van uitvoer van 
load. S. 501. 22 Oct. 

, - Besluit houdende tijdelijke · opheffing va~ 
het verbod· van uitvoer van mijnhout. 

S. 502. . 22 Oct. 
- Bcsluit houdende·verbod van uitvoer·van 

paardon met uitzonde,ing van.ruinen, -welke 
den leeftijd van 20 maanden nog niet hebben 
bereikt;en nog niet gewisseld hebben,.en van 

. veulens. S. 506. -24 Oct. 
.~ Id. kaas. 508. 26 Oct. 
- Id. bater. 510. 29 Oct. 

__ Id. kunstwol, wolafval, halfwollen goederen, 
gemengde garens, . wollen ·dekens, -militair 
laken en· daarvan vervaardigde kle'eding
stukken, alsmede van flanel en daarvan ver
vaardigde ondergoederen. S. -512. 2 Nov. 

. ,-- Id. calciumacetaat. 515.. ·4- Nov. 

. - Id. -loocliegeeringen; 516. 4• Nov. 
- Id. ruwe ·cacaoboonen. · 517. 4 ,Nov . 
...,... Id. ·chilisalpeter, - kalksalp§ter, kal~stikstof 

en stikstofkalk.' S. 522. · .. ·6 Nov. 
-.:. Besluit · houdende tijdelijke opheffing vain 

het verbod van, uit'vcier van ;cokes. 
S. 523 ... 6 Nov. 

- Besluit houdende verbod van· uitvoer van 
"looistoffen en looiextracten .. S. 526. ·10 Nov. 

- Bcsluit ·tot wijziging van· de b\lslu~tJJn. van 

____ J 
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6 ·october 1914, -S. 473 en van 2 November . Vereenigingen. -Arrest vau-den·Hoogen Raad. 
11)14 (Stbl. n°, 512).- . S. 528. -12 Nov. Art. 13 cler wet van 17 -November 1876, 

- Besluit houderide verbod-van uitvoer-van: S. 227, sclirijft niet voor den vorm, waarin 
a. versch, gezouten, gedroogd en gerookt alleen de · opzegging gel dig kan geschieden, 
spek; b. gesmolten en ongesmolten varkens- maar bepaalt, door- welk middel · alleen -die 
en rundervet, zoomede van mei;igsels. van opzegging kan warden .:bewezen. ·-'- Waar 
deze vetten onderling en met andere eetbare_ echter de schriftelijke opzegging tusschen 
vetten. S. 531. 14 Nov. partijen -vaststond, kon van bewijs: dier op-

- Id. ··pyriet. · 534. 16 Nov. zegging geen sprake meer zijn. 13 Nov. 
·--'-. Id. gasolie en- benzine.· 535. • 16 Nov. . Vermogensbelasting. - Wet ·tot hefting · van 
--'- Id. beeuderen. 536. 16 Nov. ·opcenten op de vermogensbelasting en op· de 

Id. koperlegeeringen. 537. 17 Nov: . . ·belasting op de bedrijfs- en andereinkomsten. --
. - ·Id, -zwavelzuren ammoniak. 541. 21 Nov. S. 193. 15 Mei. 
-'- Id. -wollen lompen. · 554. 9 Dec. - Wet tot het aangaan van eene geldleening 
- Id. wollen- en halfwollen goederen. of -leeningen van f 275,000,000 en tot voor-

S. 560. • 15· Dec. ziening in de midclelen·tot dekking van rente 
-'- !d, levende runderen en varkens. -en aflossing dier"leening of leeningen: S. 612. 

S. 613. 23 Dec. 23 Dec. 
- "rd. levende en geslachte boenders. 

S. 668. 31 Dec. 
·-Uitwinning.· Wet houdende bepalingen strek

kende om den rechter de gelegenheid te geven 
dadelijke -uitwinning te • voorkomen. naar 
aanleiding van geldelijke moeilijkbeden ten 
gevolge • van de • tegenwoordige buitengewone 
omstandigheden. S. 444. 4 Sept. 

Veeartsenijkunst. Besluit tot nadere wijziging 
van het Reglement voor 's Rijksveeartsenij
school, vastgesteld bij K. B. van 25 • ]\l[ei. 
1894 (Stbl. n°. 65). S. 404. 10 Aug. 

• Veeziekten. :Missive van den :Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel aan de 
Commissarissen der Koningin in de provin
cien, betreffende overbrenging van snietstof 
van--mond-- en klauwzeer. 9 Jan. 

- Besluit tot .wijziging van het K. B. van 
1 December 1910, S. 364, houdende bepalingen 
ter bevordering van de bestrijding van· de 

· tuberculose onder het rundvee. : S.- ·13. 
10 Jan. 

- Bescbikking van den Minister . van. Land
bouw, Nijve:rheid en Handel tot uitvoering 
van art. 3, 3°. van het-K.-B. van 1 December 
1910; S. 364, houdende bepalingen -ter be
vordering van de bestrijding van de tuber
·culose onder het rundyee. 14 Maazt. 

--- iYiissive van den Minister· van Landbouw, 
Nijverheid en Handel aan de Commissarissen 
der, Xoningin, in de -provincien, betreffende 
bestrijding van mond- en klauwzeer. 30 Nov. 

Veiligheid in fabrieken en werkplaatsen. Be
sluit houdende _ wijziging van het K. B. 
van 27 Juni 1913, S. 317, tot vaststelling 
van een-algemeen·en maatregel van bestuur, 
als bedoeld bij· de arti',elen 6 en 7 der Veilig
heidswet. S. 185. 20 April. 

Vervoer. Wet houdende verbod tot uit
,, en -vervoer van sommige artikelen. ·. S. 344 

. 3 Aug. 
. - Bcsluit nopens verbod van ,ervoer van 

sommige artikelen van nit het gebied van 
de Stelling van Amsterdam. naar het overige 
gedeelte des Rijks. · S. 379. 6 Aug. 

· •-'-: Besluit -nopens verbod van vervoer van 
sommige artikelen · van uit de Stelling- van 

, _het Hollandsch Diep en, het Volkerak naar 
de overige deelen des Rijks. S. 380. 6 Aug. 

Vestingwerken. Besluit, waarbij, met wijzi
ging · van· het K. B. van 8 April 1886, S. 48, 
wordt bepaald, dat het fort Isa bclla geen 
vestingwork ·meer zal · zijn. S. 500. 2l Oct. 

. Visscherij. Besobikking van den J\finiater 
-van Landbouw, Nijverheid en Handel, tot 
vaststelling van eeri· letterteekcm, dat 'door 
zee- en kustvisschersvaartuigen moet warden 
gevoerd. 9 Jan. 

· 10 Maart. 
14 iYI~i. 

- Besluit tot nadere wijziging van het Zeeuw
sch_e stroomenvisscherijreglement. S. 173. 

·11 April. 
- Besluit tot nadere wijziging van het vYad

denzee-visscherijreglement en van het Zui
derzee-vissoherijbesluit. S. -174. 14 April. 

- Idem Zuiderzee-visscherijbe~luit. 
S. 468. 1 Oct. 

- Besluit boudende wijziging van bet K. B. 
van' 15 April -1911, S. 117, tot vaststelling 
·rnn de grenzen tussohen kust- en binnen
visscherij en tusschen de wateren, waarin 
kustvisscherij" wordt uitgeoetend. S. 294. 

I ' 30 Juni. 
- Besluit tot nadere wijziging van bet Binnen-

visscherijreglement. S. 327. 22 Juli. 
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- Beschikkiug van den -Minister- ·van Land-· 
bouw; Nijverheid en Handel, ter uitvoering 
van: art. 4bis van·het besluit van.% JiiuH911, 
S: 162. (Zuiderzeevisscheri}besluit.) 29 Juli. 

-· Besluit tot vaststelling- ·van een algemeeneu 
maatregel van bestuur, -als·badoeld in art. 17, 
lid 3b, van· de Visscherijwet. S. 37il. 3 Aug. 

·--'-, Besluit tot wijziging voor 1914 van den 
gesloten tijd voor de spieringdrijfnetvissoberij 
in de Zuidbollandscbe stroome·n ·en -de Zuid
·bollandscbe benedenrivieren. S. 425: 27 Aug. 

· -'-,• Bescbikking van den Minister· van Land
bouw, Nijverbeid en Handel, tot 'uitvoering 
van art. 4bis, lid l, letter d, van bet Zuiderzee
visscberijbesluit. 9 Oct. 

~· Bes!uit tot -aanvulliu::,; voor -1914_-en 1915 
van de bepalingon nopens bet visscbeu· met 
den elger in de Waddenzee en de Zuiderzee 
en aangrenzende wateren. S. 530. 14 Nov. 

~ Besluit tot afwijking van het X. B. van 
15 April 1911, S. -120, betreffende ·het College 
voor de• visscherijen. S. fH5. 28 Dec. 

Vluchtelingen. · Missive· van den ,.Minister van 
Binnenlandsche Zaken aan de Commissa
rissen der Xoningin in de provincieu, betref
fende ouderstand van vluchtelingen uit 
Belgie. (bladz. 708) 8 Oct. 

21 Oct. 
28 Oct. 

3 Nov. 
lliissive. yau den Minister van. Binnenland

sche Zaken aan de Commissarissen der Ko
ningin in · de provincien, betreffende vertrek 
van Belgische .en ·andere militairen. 

2 Nov. 
-'- Missive van den Minister van Binneuland

sche Zaken- aan de Commissarissen der Ko
ningiu, betreffende onderstand van Belgische 
gezinnen. 30 .Nov. 

Vogels. Missive van· den Minister van Land
bouw, Nijverheid' en Handel aau de Com
·missarissen der Koningin in onderscheidene 
-provincien, betreffende toepassing van artikel 
12 Vogelwet 1912. 10 Maart. 

- .A]s · voren aan de Commissaris~en der Ko
ningin in de provincien, betreffende verkapte 
vogelvangst · door toepassing van art. 9 
Vogelwet-1912.· . 12 Maart. 

Volkshuisvesting. Arrest · van den Hoogen 
Raad. De ·door B. en W. van Barsingerhorn 
gebezigde wijze van afkondiging van de 
Bouw- en· Woningverordening dier gemeente 
voldoet noch a.an het voorschrift van art. 173 

'der Gemeentewet, noch aan dat van art. 8 6?. 
der vVoningwet, in verband met art. 1 · van 
het K. B. van 28 Juli 1902, S. 160, daar geen 

van beide wetsbepalingen de ten ·deze gebe
zigde dubbele afk<mdiging kent en zeker niet 
toelaat, dat in het formulier-een voorbehoud 
wordt iugelascht, tengevolge. waarvan de 
afkondiging niet alle bepaliugen der verorde
ning betreft. 12 Jan. 

- Missive van den Minister van Binnenland
sche Zaken aan de Gedep. Staten in de pro
vincien betreffende voorschotten, te geven 
volgens de Woningwet. 13 Jan. 

:- Besluit houdende beslissing, dat een niet 
krachtens art. 28, eerste lid der Woningwet 
verplicht uitbreidingsplan niet aan de 
goedkeuring van Gedep. Staten kan warden 
onderworpen: 25 Fehr . 

. - · Besluit tot vernietiging-van het ·besluit van 
· B. en W .. van Veere en van het besluit van 

den raad dier gemeente, waarbij achtereen
volgens -is bes!ist; dat het door J .. W. MAR
KUSSE, te Veere, gedaan verzoek om vergun
ning tot het bouwen van oene schuur op het 
perceel, kadastraal bekend als gemeente 
Veer:e, Sectie A, n°. 766, voor geene beschik

.king vatbaar is en het door hem tegen die 
beslissing ingesteld beroep • ongegrond is 
verklaard. S. 178. 16 April. 

- Arrest. van den Hoogen Raad. Het gemis 
van eene verordening als bedoeld bij art. 5, 
4 der Woningwet heeft geen antler gevolg, 
dan dat het beroep noch aan eeil termijn, 
noch. aan bepaaldo vormen is -gebonclen, 
terwijl de uitvoering van een op een beroep 
gegeven beschi){king van den gemeenteraad 
niet op moeilijkheden kau stuiten, ,daar 
B. en W., krachtens art. 179a der Gemeente-

. wet in dit geval. daarvoor zijn aangewezen. 
ll·M:ei. 

- Besluit houdende beslissing dat oen door 
den gemeenteraad krachtens art. 27·. der 
Woningwet uitgevaardigd bouwverbod niet 
voor goedkeuring vatbaar is, wanneer _het 
raadsbesluit waarbij de grand op welken 
het verbod _zal drukken, is bestemd voor den 
aanleg . van eene straat; eene: gracht of een 
plein, niet reeds bestond .op bet oogenblik 

-d~t-het raadsbesluit, bet bouwv'>rbod inbo~
dende, in ontwerp op de gemeent~-,e<"etari~ 
werd ter- visie gelegd. 16 ,foii. 

Vrouwenarbeid. Zie : Arbeid -van -vrouwen en 
jeugdige -personen. 

-Waarborg der-- gouden en zilveren werken. 
Besluit -houdende wijziging der ·bepalingen 
ter-uitvoering van de wet omtrent den waar

. borg en, de belastiilg der gouden en zilveren 
werken. S. 171. 4 April. 

- . Besluit' tot wijziging van het besluit van 
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30 Maar~ 1907, houdende nieuwe: bepalingen ! 

omtrent de -am):>tenai:en van den waarborg 1 · 

algemeen gebrnik bestemd was en derhalve 
was · openbaar. ~ J<]ene .:veroordeeling op 
grond van de hoewel onjuiste opv.atting van en de belasting cler gouclen en zilyeren werken. 

(bladz. 700) 25 .April. 
_ Waterschappen. Besluit houclende beslissing, 

dat : aan eene vergunning door het water
schap. tot .het -leggen van e!')n sterkstroom
ka bel" in een d:ijk geen a:ndere_ -voorwaarden 

. -behoore1) te worden verbonden d1J,11, noodig 
zijn: tot bescherming van de belangen, om 
welke het vereisehte van vergunning- is ge-

. steld ; - dat daartoe ook kan behooren de 
ei~ch tot b.etaling ee:ner retributie, mits door 
het leggen van den kabel de onderhouds
kosteµ van den d:ijk, waarin hij is aangel_n:acht, 
worden verzwaard, · .. 27.:·Aug. 

- Arrest van den :_E[oogen Raad. . De . onder
ha vige voorschriften .betreffen )let schoon
.houden van water in den boezem van.Rijn
land, .waa,rdoor d!') afwatering wordt- bevor
derd, e_n clus.zonder twijfel het huishoudelijk 

. belang van het Hoogheemraads<Jhap. Zulks 
geldt in: het bij>-onder o_ok van de bepaling, 

_ waarbij .de onderhoudsplichtigen worden 
a_angewezen, terwijl de vraag of het . huis
houdelijk belang op de juiste wijze wordt 
gediend, niet. staat ter beoordeeling vai1 den 
rechter. - De omstandigheid, dat het soms 
onmogelijk zou zijn de verordening na te 
]even kan :we! tot uitsluiting der strafbaar
heid leiden, _doch niet tot h~t buiten .toepas
sing l.aten cler keur als onverbinclend .. 26 Oct. 

Waterstaat. Beslu)t tot. toepassing. der Wet 
yan 23 :M:ei J899, S. 129; tot opheffing van 
belemmeringen enz. is niet uitgesloten, waar 
het geldt _oene weigering van vergunning, 
voortspruitende uit de bepalingen eener ver
ordening, vastgesteld krachtens art. 5,.tweede 
lid cler. Woningwet. - Ook waaaeer tegen 
zooclanige weigering van B. en W. geen 
beroep is ingesteld op ~len gemeenteraad, 
kracht.ens a_rt. 5, vierde. lid aer Woningwet, 
kan ingevolge art. ~ d, r Wet van 23 Mei 
18.99, S. 129,_ de verlangde vergunniiig door 
Gedep. Staten .wo~den verleend. 30 lHaart. 

- Besluit tot vaststelling van de inrichting 
van den Rijkswaterstaatsdienst, als be.doeld 
bij a_rt. 5, tweede lid,. der wet van 10 Novem

. ber 19,00, S. 176, houd.encle a_lgemeene regels 
omttent het waterstaatsbestu11r. _ · S. 186. 

-2¾ !\.pril. 
. Weduwen~ en. weeze_pfonds, _ Zie _: Pensioenen. 
. Wegen. Arrest va,n den Hoogen Raad. Bij 

het vonn,is is voldaan_ aan .de opdrac)It .van 
den -H.-~-, om te onderzoeken of .de _hetref
fende weg voor de daartoe gerechtigden tot 

de Recht.bank van ,,openhare. weg" was 
derhalve mogeiijk. 9 Fehr. 

- .Arr\)st_ . va.n deµ Hoogen Raad, , Actio 
negatori,i. Plaatoing op e_en . legg!lr van 
openbare. wegen. 13 JVIaart. 

- Besluit_ tot vaststelli_ng. :val).. eeI,Iige bepa-
lingen. van politie . betreffenqe he~ . gebruik 
maken· van wegen, enz .. ,onder b_ehe.er van 

. het Rijk. . S. 1:55 ... _ ;lO Maart . 
- Wet betreffeI).de overbrenging in beheer en 

onderhouq. b~j de gemeente Zwqllo van .een 
gedeelte van den Rijksweg van Devep.ter 
naar Zwolle... S. 267 .. 22 Juni. 

Woningwet. Zie : V olkshuispesting. 
Wijn. Wet houdel).de nadere. bepalingen om

trent den arcijns op de:n wijn. _ S .. 317. 
13 Juli. 

Zeebrieven . . Besl_uit houdende wijziging ,van 
K. B. in verband ·1_11_et het Nederlandsche 
onderdaanschap van .de .bevolking van Ne
derlandsch-Indie. S. 550A. 7 Dec. 

.Zeehonden. _ Besluit houdende vaststelling van 
nieuwe bepali~gen omtrent he_t toekimp.en 
van premien voor ,het dooden van zeehonden 
binnen het watergebied van het Rijk. 29 Dec: 

Zegel. Wet tot het aangaan van eene geldlee
ning of -leeningen van / 275,000,000 en tot 
voorziening in de middelen tot .dekking van 
rente en aflossing dier leening of leeningen. 

S. 612. 23 Dec. 
Zetters. Besluit betreffende de instel!ing van 

een college van zetters voor 's Rijks directe 
belas_tingen voor ... Rotterdam (Hoek van 
Holland). S .. 30. 6 Fehr. 

,Ziekten. ( Besmettelijke) Besluit tot -v·aststel
ling _ :van eenige buitengewone maatregelen 
tot 1J,fwending van de pest en de .Aziatische 
cholera_ en tot wering harer uitbreiding en 
gevolgen. . S. 24. 22 Jan. 

·- Beschikking van den Minister van Binnen
lal).q.sche Zaken van 6 Februari 1914,_ tot 
uitvoering van .het ·K. _B. van .22 Januari 
H)l4, Stbl. 24. 6 Fehr. 

- .Besluit tot toepassing der wet v;i,n 26 April 
1884, S. 80, aangevuld door de. wet van 
20 Juli 1884, S. 164, en gewijzigd bij artikel 
,19 van de -wet van 15 .April 1886, S. 64, tot 
v,iststelljng v;i,I). bujtengew:one maatregelen 

· tot , afwending van .ee_nig~. hesmettelijke 
zi_ekten . en tot wering harer uitbreiding en 
gevolgen. S. 451.. 12 Sept. 

- Beslµit tot na_dere va!!tstelling van buiten
gewoI).e maatregelen tot afwending van de 
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pest· en tot wering harer uitbreir1ing en 
gevolgen. S. 469. 2 Oct. 

- Besluit tot nadere vaststelling van buiten
gewone maatregelen tot afwending der 
Aziatische cholera en tot wering harer uit
breiding en gevolgen. S. 482. 15 Oct. 

-· Besluit tot nadere vaststelling van buiten
gewone maatregelen tot afwending van de 
pokken en tot wering harer uitbreiding en 
gevolgen. S. 509. 29 Oct. 

- Zie ook : Tmctaten. 
Zondagswet. Arrest van den Hoogen Raad. 

Bij art. 2 der Zonciagswet van I Maart 1815, 
S. 21, is geenszins aan winkeliers of koop
lieden het recht of de bevoegdheid toegekend, 
om met geringe eetwaren op Zon- en Feest. 
clagen datgene te vorrichten, imrners ze uit 
te stallen of te verkoopen, wat ten aanzien 
van and ere waren wercl verboclen, cloch worclt 
alleen bepaalcl, clat de regeling in clit artikel 
gegeven geringe eetwaren r>.iet omvat. -
Tusschen dit art. en a.rt. 1 der Verordening 
voor de gerneente Leiden op de Winkelsluiting 
van 10 Juli 1913 bestaat geenerlei strijd. 

14 Dec. 
Zout. Besluit tot aanwijzing van Boven

karspel als losplaats van ruw zout of zout-
•'houclend water. S. 12. 10 Jan. 

- Besluit houdende aanwijzing van Geertrui
den berg a.Is losplaats van ruw zout of zout
houdencl water. S. 45. 21 Febr. 

- Besluit houdende bepalingen omtrent den 
uitvoer van gemalen ruw zout door zout
zieders en hanc..elaa1's. S. 169. 2 April. 

- Besluit houdende vrijclorn van den accijns 
voor zout, iri fabrieken of trafiekcn benoodigcl 
voor het bereiclen van zoutzuur. S. 217. 

28 Mei. 
- Besluit houclende aanvulling van de bepa

lingen omtrent den vrijdom van accijns voor 
zout, gebezigcl voor de zouting van groenten 
en noten, die naar het buitenlancl worclen 
uitgevoercl. S. 407. 11 Aug. 

- Besluit houdende aanwijzing van l\liaassluis 
en Vlaardingen als losplaats van ruw zout 
of zouthoudend water, bij invoor langs 
rivieren en kanalen en bij invoer te lande met 
spoorwagens. S. 475. 8 Oct. 

- Besluit houdende aanwijzing van Vrijenban, . 
als losplaats van ruw zout of zouthoudend 
water. S. 498. 19 Oct. 

- Besluit houdende aanwijzing van Schieclam 
als losplaats van ruw zout of zouthoudencl 
water, bij invoer te lancle met spoorwagens. 

S. 529. 13 Nov. 
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